Vállalkozási szerződés tervezési feladatok ellátására
I. A SZERZŐDŐ FELEK
1.

Jelen szerződés létrejött egyrészről
Jánoshida Község Önkormányzata
székhelye: 5143 Jánoshida, Fő út 28.
adószáma: 15409584-2-16
képviselője: Eszes Béla polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”)
másrészről a
KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft.
székhelye: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.
adószáma: 10417050-2-16
bankszámlaszáma: 10402166-49515256-53521003
képviselője: Décse Sándor ügyvezető igazgató
mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)
a továbbiakban együttesen „Felek” között az alulírott helyen és időben, az alábbi
feltételek szerint:
II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1.

A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 252. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a 125. § (2) bekezdés b) pontja szerint hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le „Belvízvédelmi
beruházás kiviteli terveinek elkészítése" tárgyában. A közbeszerzési eljárás eredményeként a Vállalkozó szerzett jogot arra, hogy a jelen vállalkozási szerződést
megkösse.
A Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó elvállalja a Jánoshida község
belvízvédelmi beruházásának tárgyában adódó, ÉAOP-5.1.2/D-2-09-2009-0033
kódszámú projekt műszaki tervezési és engedélyezési munkáinak elvégzését.

2.2.

Jelen szerződés tárgyát képező feladatok az alábbiak:






Geodéziai felmérés és összközműves digitális alaptérkép elkészítése;
Jánoshida község belvízelvezető hálózat engedélyes tervének felülvizsgálata;
Közútkezelői, mederkezelői és egyéb hozzájárulások beszerzése;
A belvízelvezető hálózat komplett kiviteli tervének elkészítése;
Ajánlati terv elkészítése a közbeszerzési dokumentáció összeállításához.

2.3.

A Megrendelő kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatározott beruházáshoz kapcsolódó jelen szerződés 2.2. pontjában meghatározott műszaki tervezési és egyéb feladatok elvégzését a Vállalkozótól kívánja megrendelni. A Vállalkozó kijelenti, hogy
a Megrendelő beruházásra vonatkozó szándékát megismerte, és ezek ismeretében
kész és képes a jelen szerződésben meghatározott feladatokat a Megrendelő igényei szerint teljesíteni.

2.4.

A Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól a 2.1. pontban meghatározott beruházás-

sal kapcsolatos, jelen szerződés 2.2. pontjában meghatározott műszaki tervezési
és egyéb feladatok ellátását, amely megrendelést a Vállalkozó elvállal, ezzel a Felek között vállalkozási szerződés jön létre. Jelen szerződés tárgya a Feleknek a műszaki tervezési és egyéb feladatokkal kapcsolatos, egymással szembeni jogainak,
kötelezettségeinek, elvárásainak és együttműködésének meghatározása.
III. A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
3.1.

A Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező feladatok teljesítése során legjobb
tudása szerint, megfelelő körültekintéssel és gondossággal jár el, és kötelezettségeit a szakma és a technika által biztosított legmagasabb elérhető színvonalon teljesíti. A Vállalkozó a jelen szerződésben vállalt tervezési és egyéb feladatait köteles
az itt meghatározott tartalommal hiba- és hiánymentesen, határidőben elvégezni.

3.2.

A Vállalkozó tisztában van a helyszín természetbeni és jogi állapotával. Megvizsgálta a helyszínt, illetve annak hozzáférhetőségét. Tisztában van a közüzemi hálózatok kapacitásával és azok elhelyezkedésével a helyszínen, illetve annak közelében,
és ismeri a jövőbeni építés kapcsán a helyszínből eredő lehetséges korlátozásokat.

3.3.

A Vállalkozó jelen szerződés tárgyát képező terveket és egyéb dokumentumokat a
Megrendelő követelményeinek és a településszerkezeti, valamint szabályozási terveknek és helyi építési szabályzatnak (ennek hiányában a hatályban lévő megfelelő
építési előírásoknak) megfelelően készíti el. Vállalkozó felelős azért, hogy a jelen
szerződés tárgyát képező tervek és egyéb dokumentumok tartalma megfeleljen a
Megrendelő és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Észak Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság között létrejött Támogatási Szerződésben foglaltaknak, az ÉAOP támogatásokra vonatkozó szabályoknak, illetve a vonatkozó egyéb hazai hatályos jogszabályoknak, előírásoknak és szabványoknak, valamint a Megrendelő beruházással
kapcsolatos igényeinek és céljainak.

3.4.

Abban az esetben, ha a tervezéssel érintett területre irányadó szabályozási terv a
tervezés során visszavonásra kerül vagy más hasonló, a 2.1. pont szerinti beruházás szerződésszerű megvalósítását lényegesen akadályozó körülmény merül fel, a
Felek fokozott együttműködésre kötelesek a jelen szerződés megvalósítása érdekében.

3.5.

A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a tervezés teljesítése során köteles biztosítani,
hogy a 2.1. pont szerinti beruházás – rendeltetésszerű használatra alkalmasságának sérelme nélkül – határidőben és a lehető legkisebb költségráfordítással valósulhasson meg, és az ehhez szükséges műszaki megoldásokat alkalmazza.

3.6.

A jelen szerződés tárgyát képező feladatok végteljesítési határideje 2011. július 14.
napja. Ezen határidőig Vállalkozó köteles valamennyi, jelen szerződésben megjelölt
feladatát szerződésszerűen elvégezni.
A végteljesítési határidő be nem tartása esetén a Tervező a jelen szerződés 7.1.
pontja szerint napi 50.000 forint mértékű késedelmi kötbér megfizetésére köteles.

3.7.

Megrendelő előteljesítést elfogad. Vállalkozó az előteljesítésről a Megrendelőt köteles legalább 3 munkanappal korábban, írásban tájékoztatni.

3.8.

A Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése érdekében a Vállalkozó
egyes részfeladatok elvégzéséhez alvállalkozót kizárólag a közbeszerzési eljárás
során benyújtott, nyertes ajánlata szerint jogosult igénybe venni.

3.9.

Ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó, illetőleg szakember
bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne
teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, a Megrendelő más megjelölt szervezet (személy) közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel a közbeszerzési eljárásban meghatározott követelményeknek. Ebben az esetben Vállalkozó köteles
előzetesen bemutatni a Megrendelőnek az alvállalkozó alkalmasságát igazoló, illetve az ajánlati felhívásban az alvállalkozókra vonatkozóan előírt kizáró okok hatálya
alá nem tartozást igazoló dokumentumokat. A Megrendelő legkésőbb 5 munkanapon belül köteles írásban nyilatkozni az alvállalkozó elfogadásáról vagy elutasításáról, illetve arról, hogy állásfoglalásának megadásához milyen további adatokra van
szüksége.
A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga
végezte volna, a jogosulatlanul igénybevett alvállalkozó tevékenységéért pedig a
Ptk. 391. § (3) bekezdése szerinti kártérítési felelősséggel tartozik, vagyis alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

3.10. A Vállalkozó köteles a Megrendelővel és az alvállalkozókkal egyeztetni a tervezési
és egyéb feladatok végzése során alkalmazásra kerülő alapvető feltételek meghatározása érdekében, továbbá köteles az alvállalkozók tevékenységét a tervezési és
egyéb feladatok végzése során folyamatosan koordinálni, felügyelni, ellenőrizni.
3.11. A Vállalkozó köteles biztosítani a hét bármely munkanapján (előreláthatólag hetente
egy alkalommal) tartandó kooperációkon és egyeztetéseken megfelelő szintű és felkészültségű képviselő útján részvételét és együttműködését, valamint az érintett alvállalkozók és egyéb, a Vállalkozó által igénybe vett közreműködők részvételét. A
Vállalkozó és valamennyi tervezésbe bevont munkatársa köteles rendelkezésre állni minden tervezési és egyéb probléma kezelésére és irányítására a jelen szerződésben foglalt tervezési ill. egyéb feladatok befejezéséig.
3.12. A Vállalkozó köteles a jelen szerződés rendelkezéseit és a szerződés tárgyára vonatkozó előírásokat az alvállalkozókkal kötött szerződésben is megfelelően érvényesíteni, ezen rendelkezések és előírások alvállalkozók általi betartásáért a Vállalkozó a Megrendelővel szemben felelősséggel tartozik. A Vállalkozó a Megrendelővel szemben egyebekben teljes mértékben felel az alvállalkozói minden tevékenységéért és cselekedetéért.
3.13. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 305. § (1) és (3) bekezdései és
a 306/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését.
3.14. A Vállalkozó által a szerződés teljesítéséhez igénybe vett szakembereknek alkalmasnak kell lenniük arra, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatokat a
vonatkozó szabályoknak és szabványi előírásoknak megfelelően ellássák.
Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez az alábbi szakembereit jelöli meg:
-

Décse Sándor (név) 16-0573 (jogosultsági szám) VZ-T (vízmérnöki)
jogosultsággal rendelkező felelős tervezőt;

-

Létai Sándor (név) 16-0662 (jogosultsági szám) VZ-T (vízmérnöki)
jogosultsággal rendelkező vezető tervezőt;

-

Zombori Ferenc (név) 16-0195 (jogosultsági szám) GP-T (gépészmérnöki)

jogosultsággal rendelkező szakági tervezőt;
-

Mészáros Lajos (név) 16-0180 (jogosultsági szám) VT-T (villamosmérnöki)
jogosultsággal rendelkező szakági tervezőt.

3.15. A Vállalkozónak be kell mutatnia a nyomvonal terveket, a technológiai és a gépészeti terveket, vázlatokat, a különböző műszaki megoldásokat a Megrendelő felé, a
szükséges döntések meghozatala céljából.
A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek átadott tervekről tervismertetést tartani és
annak a Megrendelő általi bírálatán részt venni.
3.16. A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelő érdekeinek képviseletét a hatóságokkal tartandó tárgyalásokon. Az esetlegesen szükséges további hatósági és a közművekkel való egyeztetésekkel kapcsolatban a Vállalkozó tanácsadói-közreműködői tevékenységet lát el.
3.17. Amennyiben a tervezés és egyéb feladatok végzése folyamán a Megrendelő célszerűtlen, szakszerűtlen utasítást adna, a Vállalkozó köteles írásban figyelmeztetéssel élni. A Vállalkozó köteles minden olyan kárt megtéríteni, amely a jelen pontban írt kötelezettségének megszegése nélkül nem következett volna be. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére a célszerűtlen, szakszerűtlen utasítást fenntartja,
az utasítás teljesítésének összes következménye a Megrendelőt terheli. Ebben az
esetben Vállalkozó a munkát a Megrendelő kockázatára végzi el.
IV. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
4.1.

A Megrendelő a tervek elkészítéséhez és az egyéb feladatok elvégzéséhez szükséges, jelen szerződés aláírásakor ismert adatokat, iratokat, szakvéleményeket, előzmény-iratokat, dokumentációkat a Vállalkozónak hiánytalanul átadja, a Vállalkozó
jelen szerződés aláírásával elismeri a felsorolt dokumentumok hiánytalan átvételét.
Amennyiben a Vállalkozó részéről olyan további adatszolgáltatás igénye merül fel,
mely a tervek elkészítéséhez az egyéb feladatok elvégzéséhez szükséges és jelen
szerződés megkötésekor még nem ismert, úgy a Megrendelő a Vállalkozó ez irányú
felhívásától számított három munkanapon belül köteles az adatokat szolgáltatni,
amennyiben azok a Megrendelő rendelkezésére állnak. A pótlólagos adatszolgáltatás esetén is a jelen szerződésben írt teljesítési határidők az irányadóak.

4.2.

A Megrendelő jogosult a tervezési és egyéb munkákat, azok előrehaladását folyamatosan ellenőrizni a Felek által kölcsönösen egyeztetett helyen és időben.

4.3.

A Megrendelő jogosult a Vállalkozót a tervezés során utasítani, a tervdokumentációt illetően – a még le nem zárt tervezési ütemekre vonatkozóan – módosításokat
kérni.
V. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

5.1.

A Vállalkozó a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában, a dokumentációban,
jelen szerződésben és a hatályos jogszabályokban meghatározott minőségben és
tartalommal, az ott rögzített feltételek szerint, hiba- és hiánymentesen, határidőben
köteles teljesíteni, amelyek együttesen a szerződésszerű teljesítésnek a feltételei. A
Vállalkozó a geodéziai alaptérképet, a tervdokumentációkat és a közbeszerzési
műszaki leírást úgy köteles elkészíteni és a Megrendelő jóváhagyását beszerezni,
hogy a 2.1. pont szerinti beruházásra vonatkozó esetlegesen szükséges további

jogerős és végrehajtható, Megrendelő beruházással kapcsolatos igényeinek megfelelő építési és egyéb hozzájárulások a szükséges legrövidebb időn belül kiadásra
kerüljenek.
5.2.

A Vállalkozó jogosult a szerződésben foglalt munkák határidő előtti teljesítésére, a
Megrendelő előzetes írásbeli egyetértésével.

5.3.

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglalt tervezési és
egyéb munkák osztható szolgáltatásnak minősülnek.

5.4.

Vállalkozó a tervdokumentációk és egyéb dokumentumok bírálati példányait a Megrendelő székhelyére szállítja le. A Megrendelő a bírálati példányokat megvizsgálja,
és az átadásukat követő legfeljebb nyolc munkanap elteltével értesíti a Vállalkozót
a vizsgálat során kialakított álláspontjáról. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által
felfedezett bármely és valamennyi hiba, illetve hiányosság javítását vagy módosítását végrehajtani és a hiányokat pótolni a Megrendelő által írásban meghatározott
póthatáridőn belül.

5.5.

A hibák és hiányok teljes körű kijavítását, illetve pótlását követően a Vállalkozó a
tervdokumentációkat és egyéb dokumentációkat a jelen szerződésben rögzített példányszámban a Megrendelő székhelyén köteles átadni a Megrendelőnek, azzal,
hogy a tervszállítást megelőzően három munkanappal a Megrendelőt előzetesen
írásban értesíti, hogy az a teljesítést fogadni tudja.

5.6.

A Vállalkozó által átadott bármely tervdokumentáció és egyéb dokumentáció, a Vállalkozó bármely teljesítése kizárólag akkor tekinthető elfogadottnak, illetve teljesítettnek, ha a Megrendelő a hibátlanul és hiánytalanul átadott tervekről, dokumentumokról, illetve teljesítésről szóló teljesítési igazolást aláírásával jóváhagyta.
Megrendelő a teljesítési igazolást köteles a tervdokumentációk átvételétől számított
legfeljebb tizenöt napon belül kiadni, amennyiben a Vállalkozó azokban a Megrendelő által közölt hibákat, hiányosságokat teljes körűen kijavította, illetve pótolta.
Megrendelő a tervdokumentációk illetve egyéb dokumentációk átadását követő legfeljebb tizenöt napon belül jogosult írásban megtagadni a teljesítési igazolás kiállítását, amennyiben a tervdokumentációban vagy egyéb dokumentációkban további
hibák, hiányosságok találhatók, és egyben írásban felhívni a Vállalkozót a hibák és
hiányosságok kijavítására, póthatáridő kitűzésével.

5.7.

A Vállalkozónak a Tervezés minden egyes fázisának befejezésekor és minden módosítás esetén a teljes dokumentációs csomagot át kell adnia a Megrendelőnek, a
Megrendelő által megadott normáknak megfelelően. A Vállalkozó a terveket, dokumentumokat papír alapon és elektronikus formában (CD) is köteles átadni.
VI. A VÁLLALKOZÓI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1.

A Vállalkozót a tervezés jelen szerződés szerinti teljesítéséért összesen 9.380.928
Ft + Áfa (azaz: Kilencmillió-háromszáznyolcvanezer-kilencszázhuszonnyolc forint +
Áfa) vállalkozói díj illeti meg.

6.2.

A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói díjat a szolgáltatás tárgyának, az igénybeveendő alvállalkozók (továbbá megvásárolt szellemi termékek) díjazásának és
minden egyéb releváns körülménynek az ismeretében határozta meg. A vállalkozói
díj így a legnagyobb gondosság mellett felbecsülhető összes bizonytalanság kockázatának árfedezetét tartalmazza. A vállalkozói díj tartalmazza továbbá a kivitelező
kiválasztásának közbeszerzési eljárása során felmerülő kérdések megválaszolásának, valamint a Vállalkozó konzultációs napon történő részvételének díját is.

6.3.

A vállalkozói díj tartalmazza az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, a Vállalkozó által benyújtott nyertes ajánlatban és a jelen szerződésben rögzített munkák
vállalkozói díját és a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésével kapcsolatban felmerült valamennyi költségét. A Vállalkozó egyéb címen sem
díjazásra, sem költségtérítésre nem tarthat igényt.

6.4.

A Megrendelő előleget nem fizet, részszámlázási lehetőséget nem biztosít. A hibaés hiánymentes teljesítést követően végszámla benyújtására van lehetőség. A Vállalkozó számlája benyújtásának feltétele az adott teljesítésre vonatkozó teljesítési
igazolás Megrendelő részéréről történő aláírása és jóváhagyása az V. fejezetben
foglaltak szerint.
A Megrendelő az ellenértéket a Kbt. 305. §-a szerint teljesíti úgy, hogy a szerződéses ár 10 százalékát (pályázati saját forrás összegét) az ajánlatkérő átutalással
egyenlíti ki, míg az Európai Unióból és állami társfinanszírozásból származó, pályázaton elnyert összeget (szerződéses ár 90 százaléka) a 281/2006. (XII.23.) Korm.
rendelet 19. § (4) bekezdés b) pontja szerint szállítói finanszírozás keretében a Vállalkozó részére igényli meg, és azt a közreműködő szervezet a Magyar Államkincstáron keresztül folyósítja.
VII. SZERZŐDÉSSZEGÉS

7.1.

A Vállalkozónak felróható okból történő késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó
napi 50.000 forint összegű késedelmi kötbér megfizetésére köteles a szerződés
3.6. pontjában rögzített határidőt követő naptól.

7.2.

A szerződés Vállalkozónak felróható meghiúsulása esetén, és jelen szerződés 7.4.
pontja szerinti megrendelői elállás esetén a Vállalkozó a teljes nettó vállalkozói díj
25 százalékának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

7.3.

A kötbérek felmerülésükkor esedékes, lejárt pénzkövetelésnek minősülnek, melynek összegét a Megrendelő jogosult a Vállalkozó által kiállított számlába beszámítani és azt az esedékes számlából levonni. Ha a számlából történő levonásra nincs
lehetőség, vagy a számla összege nem nyújt fedezetet a teljes követelésre, akkor a
Vállalkozó a még esedékes összeget köteles 10 naptári napon belül a Megrendelőnek átutalni.

7.4.

A Megrendelő a jelen szerződéstől vagy annak valamely, a Vállalkozó által még
nem vagy nem szerződésszerűen teljesített részétől az alábbi esetekben jogosult
egyoldalú nyilatkozatával elállni:

7.5.

-

ha a Vállalkozó bármely, jelen szerződésben rögzített részhatáridő, illetve a
véghatáridő tekintetében 15 naptári napnál hosszabb késedelembe esik,

-

ha a Vállalkozó ellen csődeljárást vagy felszámolási eljárást kezdeményeznek,
vagy a Vállalkozó végelszámolását határozza el,

-

a Ptk. 395. §-ban rögzített esetekben.

A Megrendelő jelen szerződéstől való bármely okból történő elállása esetén belátása szerint jogosult a tervezést más vállalkozóval elvégeztetni a közbeszerzésekről
szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezéseinek figyelembe vétele és betartása
mellett. A harmadik személlyel történő munkavégzéshez kapcsolódó többletköltségeket, kárt (ideértve a munka felgyorsításából eredő többletköltségeket is) a Vállalkozó viseli, ennek összegét a Megrendelő a Vállalkozó esedékes számlájába beszámítja, ill. abból levonja, vagy azt a teljesítési biztosíték igénybevételével érvé-

nyesíti. Vállalkozó ezen összeget köteles közvetlenül megtéríteni, amennyiben a
beszámítás nem lehetséges, vagy a teljesítési biztosíték nem nyújt elegendő fedezetet.
7.6.

A Vállalkozó akkor jogosult a jelen szerződéstől egyoldalú nyilatkozatával elállni, ha
a Megrendelő neki felróható okból 60 naptári napot meghaladó fizetési késedelembe esik. Ebben az esetben a Vállalkozó a már elvégzett munkájának megfelelő vállalkozói díjra jogosult, de kártérítési igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben.

7.7.

A jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Vállalkozó köteles
valamennyi részére átadott dokumentumot, előzményiratot, szakvéleményt a Megrendelő részére a szerződés megszűnését követő 8 napon belül hiánytalanul vizsszaszolgáltatni. A Megrendelő a már elkészített és hibátlanul átadott tervek ellenértékét a szerződés megszűnését követő 60 napon belül köteles megtéríteni.
A Vállalkozó köteles minden olyan kárt megtéríteni, amely a jelen pontban meghatározott kötelezettségének megszegése nélkül nem következett volna be. A Megrendelő ezen esetekben is jogosult az átvett tervdokumentációt korlátlanul és kizárólagosan felhasználni, és azok alapján a vállalkozói és kivitelezési feladatokat folytatni, ill. végrehajtani.
VIII. SZERZŐI JOG, SZAVATOSSÁG

8.1.

A Vállalkozó a szerződésben foglalt vállalkozói munkákkal kapcsolatban jog- és kellékszavatosságot vállal. A szavatosság mindaddig fennáll, amíg a Megrendelőt a
Vállalkozó által szolgáltatott tervek alapján végzett kivitelezésért a Ptk., valamint az
egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek
kötelező alkalmassági idejéről szóló 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM, és
az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről
szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM rendeletek szerinti szavatossági
felelősség terheli.

8.2.

A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés alapján az általa szolgáltatott tervekkel és más szellemi alkotásokkal kapcsolatban sem neki, sem harmadik személynek nincs és – időbeli, területi vagy más korlátozás nélkül – a jövőben sem lesz
olyan szerzői vagy egyéb joga, amely a Megrendelőt bármilyen módon vagy mértékben akadályozná az alkotások kizárólagos felhasználásában (ideértve a sokszorosítást, másolást, vagy idézést is). E kikötés nem vonatkozik azon személyhez fűződő szerzői jogokra, amelyek átruházása, illetve átszállása jogszabály erejénél
fogva kizárt.

8.3.

A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő
területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek
átadható felhasználási jogot szerez. Ennek keretében joga van az alkotás (terv) átdolgozására. Ha a Projektet a Megrendelő bármely okból nem valósítja meg, vagy
részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles Megrendelő átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre.

8.4.

A Vállalkozó kijelenti, hogy a terveket készítő természetes személyek a terveket a
vele, vagy az alvállalkozóival fennálló, munkavégzésre irányuló jogviszony alapján
készítik.

8.5.

A Vállalkozó az elkészült tervdokumentációt csak belső tevékenységéhez, jelen
szerződés teljesítése érdekében használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja,
harmadik személlyel nem közölheti. A Vállalkozó jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén az elkészített tervdokumentációkkal a továbbiakban nem
rendelkezhet, annak használatára másnak engedélyt nem adhat.

8.6.

A Vállalkozó köteles megtéríteni minden olyan kárt, amely a jelen fejezetben írt kötelezettségeinek megsértése nélkül nem következett volna be.
IX. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK

9.1.

A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói tevékenység folytatásához szükséges jogosultságokkal rendelkezik.

9.2.

A Vállalkozó a jelen szerződésből eredő követeléseit harmadik személy javára nem
engedményezheti, ill. jogait és kötelezettségeit harmadik személyre nem ruházhatja
át.

9.3.

A Felek kapcsolattartásra és szakmai teljesítésigazolásra jogosult képviselői:
Megrendelő részéről:

Eszes Béla polgármester

Túróczi istván Zoltán – műszaki főtanácsos
Vállalkozó részéről:

Décse Sándor - ügyvezető

9.4.

A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján, egyeztetés keretében kísérlik meg
rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitás kérdések rendezésére szerződő felek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

9.5.

Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy azzá válik, úgy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A Felek kötelesek
ebben az esetben mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy
végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesítsék, amely az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés gazdasági tartalmához legközelebb
áll.

9.6.

Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződést kizárólag a Kbt. 303. §-a szerint
módosíthatják, azaz amennyiben a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény miatt a Szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

9.7.

Jelen szerződésben nem vagy nem kellően szabályozott kérdések tekintetében a
hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv és a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A jelen szerződést a Felek áttanulmányozták, közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
Jelen szerződés hat eredeti példányban készült, amelyből négy példány a Megrendelőt,
két példány a Vállalkozót illeti.
Jánoshida, 2011. április 15.

…………………………………………………….
…………………………………………………….
Megrendelő

Vállalkozó

