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mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)
másrészről
Vállalkozó
Neve:
Székhelye:
Adószáma:
Cégjegyzékszáma:
Bankszámla száma:
Képviselő neve és tisztsége:
mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)
együttesen szerződő felek (továbbiakban: Szerződő felek) között az alulírott helyen és
időben a következő feltételekkel:
Előzmények
Szerződő felek megállapítják, hogy Megrendelő „Csomópont és kerékpárút fejlesztés
Nyíregyházán II. ütem” című TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002 azonosító számú
projekthez tartozó tervezési munkák” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 117. § szerinti közbeszerzési eljárást (továbbiakban:
közbeszerzési eljárás) folytatott le. Az eljárást megindító ajánlattételi felhívást Megrendelő
2018. április …. napján került feladásra.
Jelen szerződés megkötésére a közbeszerzési eljárás eredményeképpen került sor, amelynek
során az összes beérkező ajánlat közül Vállalkozó tette az összességében legelőnyösebb
ajánlatot.
Szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítése során mindenkor
figyelemmel lesznek egymás érdekeire, és lehetőségeire, a jóhiszeműség és az együttműködés
kölcsönös kötelezettségének figyelembevételével járnak el. Kifejezik arra vonatkozó
álláspontjukat, hogy a magas színvonalú feladatellátás mindkét fél alapelve, és közös érdeke.
Szerződő felek megállapítják, és jelen szerződés aláírásával is megerősítik, hogy a
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, a hozzá kapcsolódó ajánlati dokumentáció,
valamint a tervezői ajánlat jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi, így a jelen

szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben ezen dokumentumokban
foglaltak az irányadók.
1. A szerződés tárgya
Jelen szerződéssel Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Csomópont és
kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem” című TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002
azonosító számú projekthez tartozó tervezési munkák” tárgyú tervezői feladatok
elvégzését a jelen szerződés mellékletét képező Tervezési feladat meghatározásban foglaltak
szerint.
Vállalkozó feladata:
Engedélyezési és Kiviteli tervdokumentációk készítése során:
 A tervezéshez és kivitelezéshez szükséges alapadatok, közműnyomvonalak
beszerzése, felmérések és szükség szerinti szakvélemények, dokumentumok, tervek
elkészítése (pl. geodézia, talajmechanika, szakági munkarészek)
 Meg kell tervezni, a kapcsolódó kerékpáros és szükség szerinti gyalogos átvezetéseket
is, valamint figyelembe kell venni a meglévő hálózati elemeket, és a terület
igénybevétel minimalizálását.
 Az építendő illetve tervezendő keresztmetszeti elemek méreteinek (kerékpáros
létesítményeknél is) és típusának megválasztásához, forgalmi tervezés (méretezés)
szükséges. Azaz forgalomszámlálás alapján történő forgalmi méretezés elvégzése
elvárt.
 A tervezési munkák során valamennyi érintett ingatlan megközelítési lehetőségét
biztosítani szükséges.
 Az érvényes Útügyi Műszaki előírásokban foglaltak betartása.
 Az engedélyezéshez szükséges tervezési feladatok elvégzése, valamint a szükség
szerinti egyéb dokumentációk elkészítése teljes körűen.
 A közlekedésépítési munkarészen túl a megvalósításhoz szükséges összes közmű-, és
egyéb szakági tervek (Vízépítési- és Közúti műtárgy; Bontási terv, és minden műszaki
szükségességből indokolt egyéb terv), és szükség szerint telekalakítási munkarészek
elkészítése.
 Kezelői lehatárolási terv készítése új építés esetén
 Növénytelepítési terv készítése új építés esetén
 TOP-6.4.1-15 kódszámú Fenntartható városi közlekedésfejlesztés pályázati
felhívásban és hozzá tartozó mellékletekben foglaltaknak történő megfelelés teljesítése
 Engedélyeztetési folyamat lebonyolítása, engedélyek, hozzájárulások beszerzése, azzal
a kitétellel, hogy az engedélyezési eljárási díjak megfizetése Megrendelő feladata
 Árazott költségvetés és árazatlan tételes költségvetési kiírás készítése
A tervdokumentáció feleljen meg „az építőipari kivitelezői tevékenységről” szóló 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendeletben foglaltaknak.
Vállalkozó feladata:


A közlekedési létesítmények és a tervezési helyszín aktuális állapotának pontos
megismerése a szerződéskötést megelőzően az Vállalkozó feladata.









Forgalomfelvételt követően, a tervezési koncepció és javasolt tervezendő közlekedési
létesítmények egyeztetése a szerződéskötést követően Megrendelővel, és az érintett
közútkezelőkkel. Tehát már az engedélyezési tervfázisban egyeztetni kell, a Magyar
Közút NZrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósággal és a NyírVV Kft-vel is.
Munkaközi tervegyeztetés lefolytatása a helyszínrajzi geometria elkészültekor, a
továbbtervezést megelőzően (szakaszos tervegyeztetés is megvalósítható, amennyiben
az a tervezés előrehaladását segíti). Ekkor a jellemző mintakeresztszelvények is
bemutatásra kell, hogy kerüljenek.
Az útépítési engedélyezésre történő tervbenyújtást és közmű üzemeltetői
állásfoglalások megkérését megelőzően, „ceruza kész”állapotú közlekedésépítési terv
bemutatása szükséges, a kapcsolódó közmű és egyéb szakági tervek előzetes
ismertetésével együttesen.
Az ekkor véglegesnek tekinthető terveket, az Megrendelővel együttesen NFM terv
zsűri elé kell terjeszteni. Vállalkozó feladata az egyeztetésen való részvétel, és a terv
zsűri által tett észrevételek, illetve az azzal kapcsolatosan utólagosan megérkezett
javaslatok beépítése a benyújtandó tervdokumentációba.

Vállalkozó feladata továbbá:













Vállalkozó feladata az Útépítési-, valamint amennyiben az releváns a csapadékvíz
elvezetési, közműkiváltási, vízjogi engedélyezési és földhivatal, I. fokú építésügyi
hatóság által záradékolt terület-megszerzési tervek elkészítése illetve megtervezése.
Az előirányzott alap-beavatkozás következményeként felmerülő, bármilyen járulékos
tervezési feladat beleértendő a szerződés keretein belül teljesítendő tervezői
szolgáltatásba.
Vállalkozó feladata az út építése által érintett közösségi közlekedési szolgáltatók
tájékoztatása a terv műszaki tartalmáról, illetve a közlekedési szolgáltatókat érintő
tervezett beavatkozásokról, a szükséges és elégséges tervkivonat csatolásával.
Vállalkozó feladata az Engedélyezési tervek elkészítése és az építési- és létesítési
engedély(ek) beszerzése, valamint Kiviteli tervek elkészítése. A tervezési feladat
magában foglalja továbbá szükség szerint: a környezetvédelmi terv, növénytelepítési
terv, részletes goeotechnikai szakvélemény, termőföld más célú hasznosításának
(amennyiben az releváns) tervének elkészítését és a szükséges Földhivatali
határozat(ok) megszerzését is.
Vállalkozó feladata az építés alatti forgalomszabályozási terv, a felmerülő
fakitermeléshez szükséges dokumentáció elkészítése, közművezetékek indokolt
kiváltásának engedélyezéséhez és építéséhez, elektromos vezeték esetén esetlegesen új
nyomvonalnál vezetékjog megszerzéséhez és építéséhez, a szolgalmi jog bármely
indok alapján történő bejegyzéséhez szükséges összes és teljes körű műszaki
dokumentáció elkészítése, engedélyeztetése.
Minden érintett által elfogadott és aláírt Kezelési lehatárolási terv készítése, a
kezelésbeadáshoz szükséges megállapodások egyeztetése, előkészítése.
Az építési engedélyezési eljárásba bevonandók név- és címjegyzékének összeállítását.
Vállalkozónak fel kell mérnie, és dokumentálnia kell, hogy az építési engedélyezésen
túl milyen esetleges más (környezetvédelmi, vízjogi, közmű, stb.) hatósági vagy
kezelői engedélyek és hozzájárulások szükségesek a munka kivitelezéséhez. A
Tervezési Szerződés keretében az Vállalkozó feladata az engedélyek kiadásához
szükséges valamennyi munkarész elkészítése, egyeztetése és dokumentálása.
Új Építés esetén a közműszolgáltatókkal egyeztetni szükséges annak meghatározására,
hogy az érintett közművek tulajdonosai milyen beavatkozásokat tartanak szükségesnek














elvégezni. Az egyeztetésben legyen benne, hogy a közműszolgáltató az építéshez
hozzájárul, ill., hogy a beavatkozásokhoz kér-e tervkészítést.
A szükséges közműkiváltásokra szakági tervek elkészítése és az üzemeltetői
hozzájárulások, (szak)hatósági engedélyek megszerzése is Vállalkozó feladata.
A szakági tervcsomagok – különös tekintettel a közmű tervekre - minden esetben
részletes szakági mennyiség kimutatást (árazatlan költségvetési kiírást) is kell, hogy
tartalmazzanak.
Szükség esetén az Vállalkozó feladata az Útügyi Műszaki Előírások alóli felmentések
időben történő előkészítése, továbbá a felmentés külön meghatalmazás alapján történő
megszerzése.
A létesítmények csapadékvíz elvezetéséhez szükséges terveket kell elkészíteni
amennyiben az releváns, az engedélyekben előírt beavatkozásokat egészen a
befogadókig meg kell tervezni és engedélyeztetni.
Az illetékes Közlekedési Hatóság részére a Megrendelő által adott meghatalmazás
alapján engedélyezési dokumentációt kell összeállítania az Vállalkozónak, és azt a
Megrendelő nevében eljárva be kell nyújtania engedélyezésre. Az Vállalkozónak az
engedélyezési tervdokumentáción túl a 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet szerinti
építési engedélyezési eljárás megindításához (és eredményes lefolytatásához)
szükséges valamennyi mellékletet el kell készítenie, a nyilatkozatokat,
hozzájárulásokat, jóváhagyásokat stb. be kell szereznie, és a kérelemhez hiánytalanul
csatolnia kell.
Vállalkozó feladata továbbá, hogy eljárjon az engedély(ek) mielőbbi kiadása
érdekében, illetve a közmeghallgatásokon és tárgyalásokon vegyen részt a Megrendelő
oldalán, bemutató és (sajtó) összefoglaló anyag készítésével támogassa az eljárás
eredményes befejezését.
Az előirányzott alap-beavatkozás következményeként felmerülő bármilyen járulékos
tervezési feladat beleértendő a szerződés keretein belül teljesítendő tervezői
szolgáltatásba.
A tervekre vonatkozóan Megrendelő a TOP 6.4.1 felhívásban foglaltak szerint, Közúti
Biztonsági Auditot (KBA) készítetett. A KBA megállapításait a Megrendelővel
közösen értékelnie kell az Vállalkozónak. Az audit megállapításainak egyeztetéséről
szóló jegyzőkönyv, továbbá ezen jegyzőkönyvön belül azon megállapítások indoklása
Vállalkozó feladata.
A közúti biztonsági audit elkészítését követően (legalább) a Tervező, Auditor, Kezelő,
Megrendelő részvételével kell az audit megállapításait véglegesíteni és
jegyzőkönyvben rögzíteni, a Tervező pedig köteles ezeket a megállapításokat is a
tervek véglegesítésekor figyelembe venni. A Tervezői díj tartalmazza az KBA jelentés
Megrendelő által elfogadott módosításainak áttervezési költségét is.

Tervezés és engedélyezés során figyelembe veendő egyéb szempontok, elvárások:




Egyoldalira tervezett kerékpárút vagy gyalog- és kerékpárút tervezése esetén
bemutatandó, hogy miért nem valósítható meg az irányhelyes kerékpáros létesítmény
kialakítása a közút területén.
Tervezés során a lehető legkevesebb számú oldalváltással és/vagy létesítmény
típusváltással tervezendő a kerékpáros létesítmény.
Közúttól elválasztott kerékpáros létesítmény tervezése esetén baleseti elemzés
készítendő, a szükséges forgalomtechnikai beavatkozások tervezéséhez és
megvalósításához.



Az e-UT 03.04.11 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése című ÚME-ban előírtak
szerinti, útirány jelző és tájékoztató közúti jelzőtáblák tervezendőek.
Az elkészített tervekhez szükséges engedélyek beszerzésében való közreműködés
során, hiánypótlások határidőre történő teljesítése. A szükséges hatósági
engedélyekhez és hozzájárulásokhoz, adatok szolgáltatása.
Eljáró hatóságokkal, szakhatóságokkal, kezelőkkel és üzemeltetőkkel történő
egyeztetések, valamint a megvalósításhoz szükséges egyéb hozzájárulások,
nyilatkozatok, dokumentumok megszerzése, valamint az engedélyezési eljárásban
történő aktív közreműködés.
Egyeztetésekről emlékeztető készítése, Megrendelővel történő ellenjegyeztetése.
A Nyíregyháza területére vonatkozó kerékpárforgalmi hálózati tervvel való összhang
megteremtése.
Az engedélyezési eljárás során felmerülő tervmódosítások elvégzését a nyertes
Vállalkozóköteles elvégezni, annak költségeit a megajánlott díjnak kell tartalmaznia.
Vállalkozónak képviselnie kell a Megrendelő érdekeit harmadik féllel
(önkormányzatok, hatóságok, szakhatóságok, tulajdonosok, kezelők, üzemeltetők,
stb.) folytatott kapcsolatai során az indokolatlan követelések és többletköltségek
elkerülésének biztosítása érdekében.









Elkészítendő dokumentumok, illetve azok tartalma:


Kiindulási feltétel, hogy a tervdokumentációk feleljenek meg valamennyi jogi,
műszaki előírásnak és szabályozásnak (vagy rendelkezni kell a szabvány alóli
felmentéssel), engedélyekben előírtaknak, Megrendelői és kezelői elvárásoknak a
tervezés során érintett minden egyéb területre és létesítményre vonatkozóan.

I.

Engedélyezési terv
Az engedélyezési terv célja, hogy az építést megelőző hatósági eljárások alapjául
szolgáljon. Az engedélyezési terv tartalmi követelményeit az e-UT 03.01.11. (ÚT 21.201:2008) számú Közutak tervezése című Útügyi Műszaki Előírásokban foglaltak
szerint kell elkészíteni a következő megjegyzések figyelembevételével:









Az e-UT 03.01.11. ÚME 1.14.6. fejezet (e-UT 03.01.11) valamennyi munkarészét el
kell készíteni, amely tárgyi tervezés kapcsán releváns.
Amennyiben idegen területek igénybevételére is szükség van, úgy az építési
engedéllyel jóváhagyott tervek alapján terület–igénybevételi tervet és ingatlanonkénti
változási vázrajzokat is kell készíteni, melyeket a területileg illetékes földhivatallal és
építésügyi hatósággal záradékoltatni kell. Az idegen területek megszerzéséhez
szükséges egyéb terveket is el kell készíteni.
Amennyiben épület bontása válik szükségessé, akkor elkészítendő annak kiviteli terv
szintű bontási terve,.
A tervdokumentációhoz be kell szerezni a tulajdonosi, kezelői hozzájárulásokat.
A leszállított teljes tervdokumentációt szerkeszthető (dwg, doc, xls, ppt stb.) és nem
szerkeszthető (pdf) digitális formátumban is át kell adni Megrendelőnek.
A digitális formátumban elkészült helyszínrajzok tartalmazzák az alaptérképen kívül
az összes szakág rajzait (külön ki-/bekapcsolható fóliákon).
A létesítmény által érintett meglévő, illetve újonnan megvalósításra kerülő közművek
és közvilágítási létesítmények kezelőjével és üzemeltetőjével egyeztetést kell
lefolytatni a kezelésre-, üzemeltetésre vonatkozó megállapodással kapcsolatosan. Az
egyeztetések eredményét jegyzőkönyvbe kell foglalni, a jegyzőkönyveket a





II.

tervdokumentációhoz kell csatolni. Az Üzemeltető megnevezését az Építési
engedélyben szerepeltetni kell.
Az Vállalkozónak vizsgálni szükséges, hogy a tervezési feladat összhangban van-e, az
érintett települések rendezési tervével. Az esetleges eltéréseket egyrészt haladéktalanul
jeleznie kell a Megrendelőnek, másrészt közre kell működnie a szükséges módosítások
előkészítésében, elvégzésében.
Az Vállalkozónak indokolnia kell tudni valamennyi terv és műszaki megoldás
alkalmazásának szükségességét, gazdaságosságát.
Építési (kiviteli) terv

Az építési tervnek tartalmaznia kell mindazon munkarészeket, amelyek az építmények
megvalósításához szükségesek.
A helyszínrajzokat M1:500, mintakeresztszelvényeket M1:50/M1:100 méretarányban kell
elkészíteni.
az e-UT 03.01.11.ÚME 1.14.7.2. pontja szerint a tervezőnek el kell készítenieaz alábbi
tervrészeket is:
Vízépítési terv (amennyiben releváns)
Közművek és egyéb vezetékek terve(amennyiben releváns)
Ideiglenes forgalomszabályozási és korlátozási terv
Terület-igénybevételi (kisajátítási) terv (amennyiben releváns)
Különféle szolgalmi jog biztosítására szolgáló tervek (amennyiben releváns)
Kezelői lehatárolási terv (az üzemeltetői határok megállapítására, amennyiben releváns)
Egyesített közmű helyszínrajz(amennyiben releváns)
Növénytelepítési terv új építések esetében
Környezetvédelmi létesítmények terve (amennyiben releváns)
Bontási terv (amennyiben releváns)
Tulajdonviszonyok, területigény:
A tervezett nyomvonalak a Magyar Állam és Nyíregyháza Város Önkormányzata területén
haladnak. Néhol azonban vélhetően magánterületi ingatlanokat is érinteni fog a beruházás.
Tervdokumentációk leszállítására vonatkozó adatok:
 az engedélyes tervdokumentáció megrendelő részére történő átadása: 2 példányban
összefűzve papíralapon és 2 pld CD/DVD-n (a szöveges munkarészek MS Word
és/vagy MS Excel és slo8 formátumban, a rajzok pdf és dwg formátumban),
 kiviteli tervdokumentáció megrendelő részére történő átadása: 6 példányban összefűzve
papíralapon és 6 pld CD/DVD-n (a szöveges munkarészek MS Word és/vagy MS Excel
és slo8 formátumban, a rajzok pdf és dwg formátumban), 1 pld árazatlan
költségvetéssel.
A tervezési feladathoz kapcsolódó valamennyi engedély beszerzéséhez szükséges
engedélyezési tervpéldányok elkészítése/dokumentálása a Vállalkozó feladata.
2. A szerződés teljesítésének határideje
A tervek elkészítésének határideje:



“VI. Nyíregyház-i utcák kerékpáros baráttá fejlesztése” tárgyú ….. tervek elkészítése:
a szerződéskötéstől számított 60 nap



Tervezői feladat meghatározás I-V. pontjaiban meghatározott feladatok útépítési
engedélyezési tervek elkészítése és engedélyeztetésre történő benyújtása:
a szerződéskötéstől számított 120 nap



Tervezői feladat meghatározás I-V. pontjaiban meghatározott feladatok útépítési
engedélyek beszerzése, kiviteli tervek elkészítése, és a közműkiváltások
engedélyeztetésre történő benyújtása:
a szerződéskötéstől számított 180 nap

Megrendelő az előteljesítést elfogadja.
3. A tervezési díj összege, kifizetésének feltételei
3.1. A felek rögzítik, hogy a szerződés finanszírozása a TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002
azonosító számú projekt keretében, vissza nem térítendő támogatásból, utófinanszírozással
történik. A projekt támogatási intenzitása 100%.
A támogatás szempontjából nem elszámolható költségeket 100%-ban Megrendelő
finanszírozza.
3.2. Tervezési díj: ….,-Ft+ÁFA, azaz ……. forint +ÁFA, mely az alábbiak szerint kerül
megfizetésre:
Rész-számla kiállítása a vállalkozási díj 10 %-a összegében, azaz:
……,-Ft + ÁFA, azaz …… forint + ÁFA összegben, “VI. Nyíregyház-i utcák
kerékpáros baráttá fejlesztése” tárgyú kiviteli tervek Megrendelő általi jóváhagyását
követően;
Rész-számla kiállítása a vállalkozási díj 60 %-a összegében, azaz:
……,-Ft + ÁFA, azaz …… forint + ÁFA összegben, a Tervezői feladat meghatározás IV. pontjaiban meghatározott feladatok útépítési engedélyezési tervdokumentációjának
Megrendelő általi jóváhagyását és az útépítési engedély iránti kérelem engedélyező
hatóság részére történő benyújtását (feltételek együttes teljesülése szükséges) követően;
Rész-számla: kiállítása a vállalkozási díj 30 %-a összegében, azaz:
……,-Ft + ÁFA, azaz …… forint + ÁFA összegben, a Tervezői feladat meghatározás IV. pontjaiban meghatározott feladatok kiviteli tervek Megrendelő általi jóváhagyását,
követően;
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az engedélyek kiadása a vállalkozó
önhibáján kívül, megrendelői (beruházói) hiányosságból, vagy beruházói érdekből
akadályoztatva van, úgy a vállalkozó az engedély iránti kérelem beadásától számított 90
napon túl jogosult az engedély beszerzésre visszatartott díjat leszámlázni.
Megrendelő az ellenszolgáltatást utólag, az igazolt teljesítést követően, a teljesítésigazolás
birtokában tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, és leigazolt számla/számlák
ellenében a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben, valamint a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott módon, a számla

Megrendelő részéről történő kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással teljesíti,
figyelemmel az adózás rendjéről szóló törvény (2017. évi CL. törvény) rendelkezéseire.
A tervezési díj képezi a teljes ellenszolgáltatást mindazon munkák elvégzése és felmerülő
költségek tekintetében, amelyek jelen szerződés teljesítéséhez szükségesek. A tervezési díj
magában foglalja Tervezőnek a jelen szerződés tárgyával kapcsolatos költségeit, kivéve a
hatósági engedélyeztetési eljárási díjak megfizetését tekintettel arra, hogy azokat Megrendelő
fizeti meg.
A tervezési díj összegén felül Vállalkozó semmilyen további díjazásra, költségtérítésre nem
tarthat igényt, kivéve Megrendelői jóváhagyások utáni áttervezések díját, valamint a
többletpéldányok költségét.
3.3. Amennyiben jelen szerződés teljesítése nem Vállalkoznak felróhatóan vagy érdekkörében
bekövetkezett ok miatt meghiúsul, lehetetlenül, illetve a szerződést Megrendelő azonnali
hatállyal felmondja, úgy Megrendelő a szerződés megszűnéséig szerződésszerűen teljesített
szolgáltatások pénzbeli ellenértékét - arányosított tervezési díjat - köteles megfizetni
Vállalkozórészére.
3.4. Vállalkozó a tervezési feladatairól kiállított számlát a Megrendelő által elfogadott
Tervezői teljesítést követően kiadott teljesítési igazolás alapján nyújthatja be Megrendelő
részére. Megrendelő a tervezési díjat, a teljesítést követően megküldött 3 példányos számla
alapján, a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül köteles banki átutalással
megfizetni Vállalkozónak az …-nál vezetett … számú bankszámlájára.
3.5. Megrendelő késedelmes fizetése esetén - késedelembe esés napjától mindaddig, amíg a
fizetést nem teljesíti - a Ptk. szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.
3.6. Vállalkozó által esetlegesen hibásan vagy szabálytalanul összeállított számla késedelmes
kiegyenlítéséből eredő kárért Megrendelő nem felel, azaz a számla benyújtásának hivatalos
időpontja a korrigált számla átvételének időpontja, amelytől Megrendelő fizetési
kötelezettsége fennáll.
4. Megrendelő jogai és kötelezettségei
4.1. Megrendelő köteles Vállalkozó szerződésszerű teljesítését elfogadni, továbbá a tervezési
díjat a jelen szerződésben foglaltak szerint Vállalkozó/alvállalkozó részére megfizetni.
Megrendelő köteles a Vállalkozó által átadott tervek szakmai felülvizsgálatát a tervek
átvételétől számított 15 napon belül elvégezni, és annak eredményéről a Vállalkozót
értesíteni. Vállalkozó a részteljesítések körében elkészített tervek határidőben történő
leszállításánál köteles figyelembe venni, hogy teljesítése abban az esetben tekinthető
elfogadottnak, amennyiben Megrendelő a leszállított tervek felülvizsgálatát elvégezte és a
terveket jóváhagyta, azaz Vállalkozónak a teljesítési határidejébe bele kell kalkulálnia a
tervfelülvizsgálat időtartamát, a Megrendelő által kért esetleges javítások elvégzésének idejét,
és a javítást követő újbóli felülvizsgálat időtartamát.
4.2. Megrendelő köteles minden olyan tényt, információt vagy dokumentumot megfelelő
időben Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, amelyek jelen szerződés teljesítéséhez
szükségesek.

4.3. Amennyiben a tervek elkészítéséhez e szerződés megkötésekor nem ismert további
adatszolgáltatás, vagy közbenső intézkedés válik szükségessé, Megrendelő az adatokat –
amennyiben azok rendelkezésre állnak - a Vállalkozó írásbeli felhívásától számított 5
munkanapon belül Vállalkozó rendelkezésére bocsátja, illetve a szükséges intézkedéseket
megteszi. Amennyiben az adatok nem állnak rendelkezésre, azok beszerzéséről és
feladatmegosztásról Szerződő felek haladéktalanul egyeztetést tartanak. Ha az
adatszolgáltatáshoz vagy a közbenső intézkedéshez hosszabb idő szükséges, szerződő felek az érdekelt fél kezdeményezésére - egy konkrét határidőben fognak megállapodni.
Megrendelő adatszolgáltatási, illetve közbenső intézkedési késedelmével, adat módosításával,
valamint - külön megállapodás esetén - az adatoknak Vállalkozó útján történő beszerzésével
igazoltan felmerülő többletköltségeket, valamint a késedelemből eredő kárt Megrendelő
viseli.
4.4. Megrendelő a szerződés teljesítése során Vállalkozónak utasítást adhat, Vállalkozó a
tervezés folyamatához kapcsolódóan utasítást kizárólag Megrendelőtől fogadhat el.
Megrendelő utasítása azonban nem terjedhet ki a tervezői munka megszervezésére, és nem
teheti a teljesítést terhesebbé.
4.5. Megrendelő jogosult a tervezési munkát figyelemmel kísérni, Vállalkozó pedig
igényelheti, hogy Megrendelő a munka folyamatosságát biztosító – legalább 2 munkanappal
korábban történő értesítést követően - konzultációkon, fontos egyeztetéseken stb. részt
vegyen. Megrendelő köteles a konzultációkon elhangzottak figyelembevételével 5
munkanapon belül meghozni döntéseit.
4.6. Megrendelő köteles Vállalkozó felhívására a továbbtervezés szempontjából lényeges
kérdésekben késlekedés nélkül 5 munkanapon belül írásban állást foglalni, illetve utasítást
adni.
5./ Vállalkozó jogai és kötelezettségei
5.1. Vállalkozó kijelenti, hogy nyilatkozatai és igazolásai alapján a tárgyi feladatok
ellátásához szükséges referenciákkal, személyi-, tárgyi/technikai és jogszabályba foglalt
feltételekkel rendelkezik.
5.2. Vállalkozó köteles a feladatait a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően ellátni.
Vállalkozó köteles a tervezés közben folyamatosan konzultálni Megrendelővel, a terveket
legalább 2 hetenkénti egyeztetés mellett elkészíteni.
5.3. Vállalkozó köteles a tervezés során a legjobb tudása szerint, legnagyobb gondossággal
eljárni, kötelezettségeit az elvárható legmagasabb szakmai színvonalon, az előírt határidőket
szigorúan betartva, a szükséges szakemberek folyamatos rendelkezésre állásának
biztosításával teljesíteni.
Vállalkozó köteles betartani minden magyar műszaki előírást, szabványt, amely a
tervezésre, kivitelezésre és annak körülményeire vonatkozik.
5.4. Vállalkozó köteles a tervezés folyamán Megrendelőt írásban figyelmeztetni, ha
Megrendelő célszerűtlen, szakszerűtlen utasítást ad. Amennyiben Vállalkozó ezen
kötelezettségét elmulasztja, az ebből eredő kárért felelőséggel tartozik. Ha a Megrendelő a
figyelmeztetés ellenére fenntartja az utasítását, Vállalkozó a szerződést a Megrendelő
kockázatára teljesíti. Vállalkozó köteles a teljesítést megtagadni, ha a Megrendelő által adott

utasítás teljesítése jogszabály, vagy hatósági rendelkezés megsértéséhez vagy az élet- és
vagyonbiztonság veszélyeztetéséhez vezetne. Vállalkozó köteles a tervezési munka során
jelezni minden, a jelen tervezési szerződés keretébe tartozó rendkívüli eseményt
Megrendelőnek, amely a tervezés során váratlanul következik be.
5.5. Vállalkozó köteles a kivitelezés során a tervvel, illetve a munkavégzéssel kapcsolatban
felmerülő kérdések, műszaki problémák tisztázásával kapcsolatban közreműködni, melyért a
jelen szerződésben meghatározott tervezői díjon felül külön díjat, költséget nem számolhat
fel.
5.6. A szerződésben meghatározott tervezői szolgáltatás közvetített szolgáltatást is
tartalmazhat. A Megrendelő felhatalmazza a Vállalkozót, hogy a szerződésben foglalt
feladatai teljesítéséhez speciális szakkérdésekben alvállalkozók közreműködését vegye
igénybe. A Vállalkozó az alvállalkozók szolgáltatásaiért a Megrendelővel szemben úgy felel,
mintha a tervezést saját maga végezte volna el. Az alvállalkozók bevonására, és a teljesítésben
történő közreműködésükre a Kbt. vonatkozó szabályai értelemszerűen irányadóak.
5.7. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés ka)-kb)
pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
5.8. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama
alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
6./ Szerzői jogok, felhasználás
6.1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés alapján a Vállalkozó által létrehozott tervek –
amennyiben azok egyéni eredeti jellegűek – szerzői jogvédelem alatt állnak. Vállalkozó jelen
szerződés alapján létrehozott minden szerzői jogi védelem alá eső műre, különösen a
tervekben foglaltakra, a tervek átadásával területi, időbeli, módbeli és mértékbeli korlátozás
nélküli kizárólagos felhasználási jogot ad Megrendelőnek. Megrendelő köteles tiszteletben
tartani Vállalkozó személyéhez fűződő szerzői jogait.
6.2. Megrendelő a jelen szerződés alapján, részére átadott tervekkel szabadon rendelkezik,
azokat korlátlanul felhasználhatja. Megrendelő a jelen szerződés alapján létrehozott terveket,
és minden szerzői jogi védelem alá eső művet, a Vállalkozó további engedélye és további
jogdíj fizetési kötelezettség nélkül, de a Vállalkozó személyhez fűződő szerzői jogaira
tekintettel, időben, alkalomban és térben korlátozás nélkül jogosult többszörözni, értve ez
alatt a tervezett építmény kivitelezését is, harmadik személyekkel megismertetni, kiállítani,
nyilvánosságra hozni, továbbtervezni, átdolgozni, vagy ezen felhasználási cselekményekre
ellenérték nélkül vagy annak fejében harmadik személyeknek engedélyt adni. Megrendelő
jogosult arra is, hogy a felhasználási cselekményeket ne gyakorolja.
6.3. Megrendelő jelen szerződéssel megszerzett felhasználási joga magában foglalja a
tervek szolgáltatását követően szükségessé váló esetleges továbbtervezés, áttervezés során a
tervek, vagy az azok alapján kivitelezett építmény olyan megváltoztatását is, amely a külső
megjelenést, vagy a rendeltetésszerű használatot befolyásolja. Vállalkozó a tervek ilyen

módon való felhasználásához kifejezett hozzájárulását adja, a tervezői díj tartalmazza a
szerzői jogdíj ellenértékét, valamint a felhasználás jogdíját.
6.4. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa szolgáltatott tervdokumentáción harmadik
személynek nincs olyan joga, mely a Megrendelő jogszerzését, a jelen szerződés szerinti
felhasználási jogainak gyakorlását korlátozza, akadályozza vagy kizárja, továbbá az általa
szolgáltatandó tervek alapján a további engedélyekhez szükséges tervezési munkát,
kivitelezés esetén a kivitelezést akadályozná, vagy korlátozná, illetve amelynek alapján
harmadik személy díjazást vagy kártérítést követelhet. A Vállalkozó kötelezettséget vállal
arra, hogy harmadik személy által a Megrendelővel szemben a tervekkel kapcsolatban
támasztott bármilyen igény esetén a Megrendelőt minden, az igénnyel fellépő harmadik
személy által támasztott követelés alól mentesíti, ide értve a Megrendelő felmerült jogi
költségeit is.
7./ Szerződésszegés
7.1. Vállalkozó szavatol azért, hogy jelen szerződés szerinti feladatokat határidőben elvégzi,
továbbá, hogy a feladatok elvégzése céljából folyamatosan Megrendelő rendelkezésére áll, és
a szerződés teljesítéséhez biztosítja a szükséges szakértelmet.
7.2. Szerződő felek a késedelmes, a hibás és a nem teljesítés esetére az alábbi kötbérfizetési
kötelezettségben állapodnak meg:
Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik, ha neki felróhatóan:
 késedelmesen teljesít; azaz amennyiben Vállalkozó bármely
kötelezettségét határidőben nem teljesíti, feladatainak teljesítésével
felróható okból késedelembe esik, akkor Megrendelő kárátalányként
késedelmi kötbérre jogosult, kivéve abban az esetben, amennyiben a
Vállalkozó részéről várt teljesítés azért késedelmes, mert a
Vállalkozónak fel nem róható okból a hatósági engedélyek kiadása a
szerződés teljesítési határidején belül nem történik meg.
 hibásan teljesít; azaz amennyiben Vállalkozó mennyiségileg,
minőségileg hibásan teljesít, akkor Megrendelő kárátalányként hibás
teljesítési kötbérre jogosult.
 a teljesítés Vállalkozó felróható magatartása (mulasztása) miatt
meghiúsul, azaz amennyiben Vállalkozó a jelen szerződésben
meghatározott feladatait részben vagy egészben nem teljesíti, akkor
Megrendelő kárátalányként meghiúsulási kötbérre jogosult.
A kötbér mértéke:
Késedelmi kötbér: Megrendelő a szerződés végteljesítésének határidejére vonatkozóan a
késedelmes napokra késedelmi kötbért ír elő. A késedelmi kötbér egy napra jutó összege a
késedelembe esett rész nettó vállalkozói díjának 0,5 %-a naponta azzal, hogy a Vállalkozóval
szemben érvényesített késedelmes napok száma nem érheti el a 30 napot. Amennyiben a
késedelmi kötbér eléri a maximumát, a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal
felmondani.

A késedelmi kötbér nem kerül felszámításra, amennyiben a Vállalkozó részéről várt teljesítés
azért késedelmes, mert a Vállalkozónak fel nem róható okból a hatósági engedélyek kiadása a
szerződés teljesítési határidején belül nem történik meg.
Meghiúsulási kötbér: A Vállalkozót meghiúsulási kötbér-fizetési kötelezettség terheli,
amennyiben a jelen Szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható ok következtében
meghiúsul, ill. amennyiben a Vállalkozó jogos ok nélkül megtagadja a teljesítést. A
meghiúsulási kötbér mértéke az adott megrendelés vállalkozási díjának 20 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben Vállalkozó hibásan teljesíti kötelezettségét, a teljesítés
a Vállalkozó érdekkörébe tartozó okból kifolyólag nem szerződésszerű, úgy Megrendelő
írásban a hibák pontos megjelölésével felhívja a Vállalkozót a hibák javítására Megrendelő
által megadott határidőn belül. Amennyiben a hibák kijavítására Megrendelő által megadott
határidőn belül nem kerül sor, úgy a határidő lejártát követő naptól számítva hibás teljesítési
kötbér kerül felszámításra.
A hibás teljesítési (minőségi) kötbért Megrendelő a Vállalkozó nem szerződésszerű (rész)
teljesítése esetén érvényesíti, amennyiben a hibás teljesítés a Vállalkozó, vagy az általa a
teljesítésbe szabályszerűen bevont közreműködőknek róható fel.
A hibás teljesítési (minőségi) kötbér mértéke:
A hibás teljesítés 1-10. napja alatt naponta a nettó vállalkozói díj 0,5%-a, a 11. napjától a
nettó vállalkozói díj napi 1%-a. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a nettó
vállalkozói díj 20%-a. Amennyiben a hibás teljesítési kötbér eléri a maximumát, ezt követően
Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni illetve azt felmondani.
Megrendelő a hibás teljesítési kötbér összegét jogosult a Vállalkozó által kiállított számlába
beszámítani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.
Amennyiben a számlából történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege nem nyújt
fedezetet a teljes követelésre, akkor a hibás teljesítési kötbér alapján esedékes összeget a
Vállalkozó köteles 10 napon belül a Megrendelőnek átutalni.
7.3. A késedelmes teljesítés esetén a kötbér megfizetése a szerződésszerű teljesítés
kötelezettsége alól nem mentesít; míg a szerződés egészének meghiúsulása esetén
megfizetett kötbér a további teljesítés követelését kizárja a szerződés egésze vonatkozásában.
7.4. Megrendelő köteles kötbérigényét írásban, jogalap és összeg megjelölése mellett
közölni Vállalkozóval.
Megrendelő jogosult kötbérkövetelését Vállalkozó követelésével szemben beszámítani,
illetve azt Vállalkozó esedékes számlájából visszatartani.
A kötbér érvényesítése nem zárja ki a szerződést megszegő fél kártérítési felelősségét,
amelyért helytállni tartozik.
7.5. Amennyiben Szerződő felek bármelyike tőle független, neki fel nem róható rendkívüli és
elháríthatatlan körülmények miatt (vis maior) jelen szerződésből eredő kötelezettségének nem
tud eleget tenni, úgy ezen körülmények fennállásának és következményei elhárításának ideje
alatt mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól. Szerződő felek kötelesek az
akadály beálltáról, azok várható időtartamáról és megszüntetéséről a másik felet
haladéktalanul írásban tájékoztatni.
7.6.

Jótállás:

Megrendelő 24 hónap jótállást ír elő.
Vállalkozó a jótállás teljes időtartamára teljeskörű jótállást köteles vállalni. A teljeskörű
jótállás kezdő időpontja a végteljesítésre vonatkozó teljesítési igazolás kiadásának napja. A
jótállás időtartamának lejártát követően az Megrendelőt továbbra is megilletik a Vállalkozó
hibás teljesítése esetén a Ptk. előírásainak megfelelő szavatossági jogok. Az Megrendelőt
szavatossági igényeinek érvényesítésére a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
Teljesítési biztosíték:
A Vállalkozó teljesítési biztosítékot köteles nyújtani. Mértéke a szerződés szerinti teljes,
tartalékkeret nélküli, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékű
összeg. Teljesíthető ajánlattevő választása szerint, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a.) pontjában
megjelölt biztosítéki formák valamelyikében. A biztosítékot a szerződés hatálybalépését
követő 5 munkanapon belül kell rendelkezésre bocsátani és a végteljesítésre vonatkozó
teljesítés igazolás kiadásának időpontjáig fenn kell állnia. A teljesítési biztosíték határidőre
történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatban nyilatkozni kell.
Jótállási biztosíték:
A Vállalkozó jótállási biztosítékot köteles nyújtani a jótállás időtartamára. Mértéke a
szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékű
összeg. Teljesíthető ajánlattevő választása szerint, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a.) pontjában
megjelölt biztosítéki formák valamelyikében. A biztosítékot a végteljesítésre vonatkozó
teljesítési igazolás kiadását követő 5 munkanapon belül kell rendelkezésre bocsátani és a
jótállási időszak lezárulásáig fenn kell állnia.
Vállalkozó jogosult a Jótállási biztosíték felszabadítását kérni, ha a szerződés tárgyát képező
tervek alapján elvégzendő építési munkák kivitelezése a jótállási idő lejárta előtt befejeződik.
A teljesítési és jótállási biztosíték előírására, rendelkezésre bocsátására és további szabályaira
a Kbt. 134. §-a alkalmazandó.
A szerződést megerősítő biztosítékok:
A 2013. évi V. törvény 6:186. § (1) bekezdése szerint Vállalkozó (Vállalkozó) kötbér
fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (a szerződés
késedelmes teljesítése, hibás teljesítése, vagy meghiúsulása esetén). Vállalkozó mentesül a
kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.
7.7. Felelősségbiztosítás: Megrendelő felhívja a figyelmet, hogy a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 11.§ alapján a Vállalkozó szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását
kiterjeszteni az Ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a közbeszerzési
dokumentumokban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
Megrendelő által az eljárást megindító felhívásban előírt mértékű és terjedelmű
felelősségbiztosítás legalább 20.000.000,- Ft/szerződéses időtartam és legalább 10.000.000,Ft/káresemény értéket elérő felelősségbiztosítás. Abban az esetben, amennyiben Vállalkozó a
szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, azt Megrendelő
az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben Megrendelő a következő legjobb
ajánlatot tevővel köthet szerződést.

8./ Szerződés megszűnése
8.1. Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a szerződést
felmondani, ha
a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel;
b) a nyertes Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
8.2 Szerződő felek jogosultak jelen szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal
felmondani a másik fél súlyos szerződésszegése esetén. A felmondás kizárólag írásban, a
másik félhez intézett egyoldalú, indokolással ellátott nyilatkozattal gyakorolható.
8.3. Megrendelő jogosult jelen szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondására,
amennyiben Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, a Megrendelő írásbeli
felszólítását követően, az abban előírt legfeljebb 15 naptári napos határidőig sem teljesíti.
8.4.

Megrendelő a Ptk.-ban szabályozottakon túlmenően jogosult a szerződést azonnali
hatállyal felmondani az alábbi esetekben:
(a) Vállalkozó késedelme miatt a késedelmi kötbér eléri a maximumát,
(b) hibás teljesítését Vállalkozó a Megrendelő felszólításban szabott határidőt
követő 15 naptári napon belül sem javítja ki,
(c) Vállalkozó, vagy az alvállalkozója által foglalkoztatott munkavállalók nem
rendelkeznek érvényes munkavállalói engedéllyel, foglalkoztatásuk bármely
okból nem felel meg a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek,
(d) Vállalkozó ellen felszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy a Vállalkozó
végelszámolását határozza el, avagy egyéb olyan körülmény merül fel a
Vállalkozó érdekkörében, amely a szerződés teljesítését meghiúsítja,
(e) Vállalkozó átalakul, vagy a tulajdonosi összetételében, vagyonában olyan
jelentős változás következik be, amely a Megrendelő megítélése szerint a
fentiekben meghatározott változások a jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségek teljesítését veszélyeztetik,
(f) a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött
biztosítékot és a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött
biztosíték szolgáltatásának elmulasztása,
(g) Vállalkozó a jelen szerződés szerinti bármely egyéb kötelezettségét megszegi, és
a szerződésszegést a Megrendelő felhívására, annak kézhezvételétől számított 8
napon belül nem orvosolja.

Vállalkozó Megrendelő felmondása esetén a szerződés megszűnése előtt már teljesített
szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult, Megrendelő pedig érvényesítheti a
Vállalkozó szerződésszegése alapján őt megillető jogait.
9./ A szerződés módosítása
Jelen szerződés módosítására csak a tervszállítási határidő előtt és írásban kerülhet sor, a
szerződő felek közös akaratából, a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével.

10./ Egyéb rendelkezések
10.1. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve, egymás
jogos érdekeire tekintettel kötelesek eljárni.
Szerződő felek kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást, a jelen szerződésben
kifejezetten nem rendezett minden olyan kérdésről, amely a szerződés teljesítésére kihatással
lehet.
Megrendelő részéről kapcsolattartásra kijelölt személyek illetve a szerződést érintő
ügyekben és a teljesités igazolás vonatkozásában :
név:
beosztás:
Tel:
Fax:
e-mail:
Vállalkozó részéről kapcsolattartásra kijelölt személyek:
név:
beosztás:
Tel.:
Fax:
e-mail:
10.2. Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéses jogügyletüket érintő
adatokat, értesüléseiket, a birtokukban lévő, vagy birtokukba kerülő iratokat,
dokumentációkat üzleti titokként kezelik. E megállapodásuk megsértése a másik fél számára
ezzel okozatosságban keletkező kár megtérítésének kötelezettségével jár.
10.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás
kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton kívánják rendezni, ennek esetleges
eredménytelensége esetére azonban kikötik a Nyíregyházi Járásbíróság, valamint - a pertárgy
értékének függvényében - a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességét.
10.4. A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az
ajánlattételi felhívás, illetve az ajánlati dokumentáció feltételei és előírásai az irányadóak.
10.5. Szerződő felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötéséhez szükséges
felhatalmazással és képviseleti joggal rendelkeznek és a szerződést a szükséges információk
birtokában és a felhatalmazások alapján kötik meg.
10.6. A szerződés érvényességének feltétele, egyben elválaszthatatlan melléklete Vállalkozó
nyilatkozata az Ávr 50. § (1.a) bekezdésében foglaltaknak való megfelelőségről.
Jelen szerződést a felek, mint ügyleti akaratuknak mindenben megfelelőt elolvasás és
értelmezés után képviseletükre megfelelő rendben felhatalmazott képviselőik útján
jóváhagyólag írták alá.
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