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SZERZODÉS

amely létrejött
egyrészrol
Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
9021 Gyor, Árpád út 28-32.
ÁHTazonosítója: 036012
Adószáma: 15308373-2-08

Kapcsolattartó: Beruházási és Muszaki-ellátási Osztály
Osztályvezeto: Petrocz Bálint
Telefon: +36-96-500-000, +36-96-500-055
Telefax: +36-96-315-342, +36-96-500-059
Honlap: www.edukoviziq.hu
E-mail: beruhazas@edukoviziq.hu
mint megrendelo (a továbbiakban: "Megrendelo"),

másrészrol
név: BIOPETROL KFT

székhely: 6726 SZEGED, THÖKÖLY U. 85.
postacím: SZÉKHELY
telefon: 62/551-551
telefax: 62/551-501
bankja neve: KERESKEDELMIÉSHITELBANK
bankszámlaszám: 10402805-28031468-0000000

nyilvántaró cégbíróság: CSONGRÁD MEGYEI CÉGBíRÓSÁG
adóigazgatási szám: 10694448-2-06
cégjegyzékszám: CG. 06-09-001545

képviseli: Puskás Jeno / Kovács István / Stégelmayer Rafael
mint vállalkozó (a továbbiakban: "Vállalkozó, vagy Tervezo")

("Megrendelo" és "Vállalkozó" a továbbiakban együtt: Felek) között a mai napon az
alábbi tartalommal és feltételekkel:

1. A Megrendelo közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként
Tervezovel, mint a közbeszerzési eljárás nyertesévei a jelen szerzodést köti az
Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság által a Környezet és
Energia Operatív Program (KEOP) 7.2.1.1 Állami tulajdonú árvízvédelmi
fejlesztések projektek keretében, az Európai Unióból származó forrásból
támogatott a 'Tát, Kenyérmezei és Únyi-patak visszatöltésezése" projekt
elokészíto munkáira.

2. Jelen szerzodés a tervezo kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás
iratanyagában foglaltakkal összhangban értelmezendo.

3. Megrendelo megrendeli, Tervezo elvállalja a 4. pontban meghatározott
dokumentumok elkészítését, feladatok elvégzését a hatályos jogszabályokban.
egyéb szabályokban (így különösen a pályázati dokumentációknak
megfeleloen) meghatározott tartalommal.
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4. A szerzodés tárgya

A) ,,Tát, Kenyérmezei- és Únyi-patak visszatöltésezése" tárgyú projekt elokészíto
munkái esetében a tervezo feladata - különösen a vonatkozó jogszabályi és
pályázati eloírásoknak megfeleloen - :

1. A kivitelezo kiválasztásához szükséges tendertervek, valamint a
földtulajdonszerzés elokészítése;

2. A részletes megvalósíthatósági tanulmányt;
3. A loszermentesítési tanulmány elkészítése;
4. Kommunikációs és tájékoztatási feladatokat.

2. fordulós pályázat összeállításában való közremuködés

B) A szerzodés alapján a nyertes ajánlattevo ellenszolgáltatás nélkül köteles
közremuködni a 2. fordulós pályázat összeállításában legalább a pályázattal
kapcsolatos hiánypótlás, illetve a tisztázó kérdésekre adott megrendeloi válaszok
támogató (közremuködo szervezet) általi elfogadásáig.

C) Feladatleírás: A közbeszerzési eljárásban Tervezo ajánlat adásának alapját
képezo közbeszerzési muszaki leírás jelen szerzodés 1. számú mellékletét képezi (a
továbbiakban: feladatleírás), melyet Felek jelen szerzodés alapján Tervezo által
ellátandó feladatoknak tekintenek. A feladatleírásban szereplo, illetve a 4/D.
pontban szabályozott ún. esetlegesen felmerülo kiegészíto feladatokat Tervezo hiány
és hibamentesen, a vonatkozó jogszabályi és egyéb eloírásoknak megfeleloen
köteles elvégezni.

D) KieQészíto teladatok: Tervezo köteles külön ellenszolgáltatás nélkül jelen
szerzodésben, illetve a mellékletként csatolt feladatleírásban egyébként nem
szereplo olyan feladatokat is elvégezni, amelyek a feladatleírásban szereplo
feladatok különösen hatósági, (közmu)szolgáltatói, támogatói (a közremuködo
szervezet általi) elfogadhatóságának elofeltételét képezik.

5. A tervezési munka alapja: Kenyérmezei patak visszatöltésezése (vízjogi
engedélyezési terv), Únyi patak visszatöltésezése (vízjogi engedélyezési terv)
mely a jelen szerzodés 2.-3. rpellékletét képezik.

6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogya projekt az Európai Unió támogatásával, a
Kohéziós Alap társfinanszírozásával a KEOP-7.2.1.1. program keretében valósul
meg. Jelen szerzodésben meghatározott munkák finanszírozása 100 %-ban
pályázaton elnyert pályázati forrásból történik. A Megrendelo eloleg et nem
fizet.

7. Amennyiben a Megrendelo pályázata során a Vállalkozó által tervezett
lajánlott koncepció nem kap támogatást, vagy a Megrendelo pályázata nem
lesz sikeres, úgy az errol szóló döntés kézhezvételét követoen Megrendelo
jogosult a szerzodést kártérítési, kártalanítási kötelezettség nélkül egyoldal ú
jognyilatkozattal felmondani, Vállalkozó ebben az esetben a felmondásig
elvégzett munkája arányában jogosult díjazásra.
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8. A teljesítendo mennyiség
. A kivitelezo kiválasztásához

földtulajdonszerzés elokészítése;
(Példányszám: 10 pid nyomtatva+ 1
formátumban)

szükséges tendertervek, valamint a

pid digitális adathordozón szerkesztheto

. A részletes megvalósíthatósági tanulmány;
(Példányszám: 8 pid nyomtatva+ 1 pid digitális adathordozón szerkesztheto
formátumban)

A loszermentesítési tanulmány elkészítése;
. (Példányszám: 8 pid nyomtatva+ 1 pid digitális adathordozón szerkesztheto

formátumban)

. Kommunikációs és tájékoztatási feladatok ellátása.
- nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk): legalább 2 db
- rádióriport legalább 2 db
- záró rendezvény 1 db
- szakmai és sajtótájékoztató legalább 1 db
- közlemények legalább 2 db
- szórólap, kiadvány legalább 1000db

9. A teljesítés határideje

Részletesmegvalósíthatósági Tanulmány, I 2009. július 10.
Költség haszon elemzés (CBAI elkészítése
A kivitelezo kiválasztásához szükséges I2009.augusztus31.
tendertervek, valamint a
földtulajdonszerzés elokészítése
A loszermentesítési tanulmány elkészítése
Kommunikációs és tájékoztatási
feladatok

2. fordulós pályázat összeállításában
l

A 4/B pont szerint, de legalább 2009.
közremuködés auausztus 31.

Megrendelo felhívja a vállalkozó figyelmét arra, hogya költség- haszon elemzést is
tartalmazó részletes megvalósíthatósági tanulmány teljesítettnek való elfogadásához
a Közremuködo Szervezet jóváhagyása szükséges. A 4/D pont tekintetében a
teljesítési határido 2009. augusztus 31.

\

10. A teljesítés helye;
Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
9021 Gyor, Árpád út 28-32.

11. A Tervezo köteles a szerzodésben és mellékleteiben meghatározott tervezési és
egyéb vállalkozását a szerzodésben és mellékleteiben foglalt tartalmi
követelményeknek, a muszaki tervezésre vonatkozó minoségi-, biztonsági- és
szakmai szabályoknak, ezek hiányában a kialakult szakmai követelményeknek
és gyakorlatnak megfeleloen, az építési eloírások betartásával szolgáitatni. A
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tervezo kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa szolgáltatott
tervdokumentációk minden tekintetben szakszeruek, a tenderdokumentáció a
kivitelezo kiválasztására alkalmasak.

12. A szolgáltatásnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a Megrendelo
rendeltetésszeruen, a szerzodésben kikötött, a szerzodéskötéskor, illetve a
teljesítés folyamán megismert célnak megfeleloen felhasználhassa.

13. Amennyiben a tervek és egyéb szolgáltatások Megrendelo (közbeszerzési
muszaki leírásban, a Megrendelo által a szerzodés 6. pontjában meghatározott
pályázatában, vagyo felek által késobbiekben írásban egyeztetett)
igényeinek, illetoleg az engedélyezteto hatóságok, közmuvek, támogató stb.
elvárásainak nem felelnek meg, úgy Tervezo köteles külön díjazás nélkül a
terveket, illetve jelen szerzodésben vállalt egyéb szolgáltatásait
(tanulmányokat) haladéktalanul átdolgozni addig, amíg a teljesköru megfelelés
biztosítva nem lesz.

14. A Vállalkozó köteles a Megrendelot minden olyan körülményrol haladéktalanul
értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kello idore való
elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredo kárért
Vállalkozó felel.

15. A Megrendelo, illetve az általa meghatalmazott személy, az átadás-átvételi
eljárás eredményeként jogosult:

b.

a teljesítés minoségét kifogásolni és ennek alapján a vállalkozói díj összegének
arányos csökkentését kezdeményezni, vagy
hibajegyzéket felvenni és újbóli teljesítést, kijavítást igényelni a Vállalkozótól,
melynek költségeit a Megrendelo jogosult a Vállalkozóra átterhelni, illetve a
bruttó vállalkozói díj maximum 30%-át visszatartani, amíg a kijavított munkarészt
a Vállalkozótól át nem veszi,
a teljesítés súlyos hibája miatt megtagadhatja annak átvételét, a Megrendelo
póthatáridot tuzhet ki, és ha e határido is eredménytelenül telik el, a
Megrendelo gyakorolhatja a hibás teljesítésbol származó jogait. Amennyiben a
Vállalkozó kijavítja a hibákat a póthatáridon belül, a Megrendelo fizetési
kötelezettsége ezen idoponthoz igazodik.

a.

c.

16. Tervezo az elkészítendo valamennyi dokumentumért jog- és kellékszavatosságot
vállal, kijelenti, hogy azon harmadik személynek nincs olyan joga, mely annak
Megrendelo általi felhasználását korlátozná, vagy akadályozná.

17. A Megrendelo jelen szerzodés alapján elkészített és átvett tervdokumentáció,
mint szellemi alkotás felett a vagyoni típusú szerzoi jogokat, így különösen a
többszörözés és az átdolgozás jogát külön díjazás nélkül megszerzi. A
Megrendelo a jelen szerzodés alapján elkészített és átvett dokumentumok, mint
szellemi alkotás felett valamennyi - vagyoni típusú - szerzoi jogot, így különösen
a többszörözés és az átdolgozás jogát a jelen szerzodésben szereplo
ellenszolgáltatás fejében megszerzi, tehát a díj a teljesköru felhasználás díját is
magában foglalja. Megrendelonek a jelen szerzodés alapján kizárólagos joga
van a dokumentumok egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi
formában és nem anyagi formában történo bármilyen felhasználására és
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minden egyes felhasználás engedélyezésére. Vállalkozót a felhasználás
módjáról és mértékérol nem köteles tájékoztatni, valamint ahhoz Vállalkozó
engedélyét nem köteles megkérni. Megrendelo kizárólagos joga, hogya
dokumentumokat átdolgozza, illetve, hogy erre másnak engedélyt adjon.
Amennyiben tehát a késobbiek során a dokumentumok átdolgozása válna
szükségessé, úgy a Megrendelo a munkát mástól is megrendelheti. Megrendelo
az általa a jelen szerzodéssei megszerzett teljes köru felhasználási engedélyt
harmadik személyre szabadon átruházhatja, illetve harmadik személynek
további engedélyt adhat a dokumentumok felhasználására anélkül, hogy
Vállalkozót további jutalék, vagy egyéb ellenszolgáltatás megilletné.
Megrendelonek joga van arra, hogya dokumentumokat kép- vagy
hangfelvételen rögzítse, illetve, hogy azokat számítógéppel, vagy bármely
adathordozóra másolja, többszörözze. Az át- vagy feldolgozáson, illetve a
fordításon az alapul szolgáló dokumentumok szerzojének nevét is fel kell
tüntetni. Megrendelo a dokumentumokat harmadik személlyel - a Vállalkozó
értesítése, hozzájárulása és külön díjazása nélkül - oly módon is
átdolgoztathatja, mely a külso megjelenést vagyarendeltetésszeru használatot
befolyásolja. A dokumentumok átdolgozása esetén a Vállalkozó szavatossági
kötelezettségei csak az általa készített eredeti dokumentumok vonatkozásában
állnak fenn továbbra is.

18. Megrendelo - a támogatási szerzodés alapján kötelezoen - és Vállalkozó
kifejezetten megállapodik abban, hogy jelen szerzodésben vállalt munkákkal'
összefüggésben keletkezo tervek, tanulmányok stb. korlátlan, határozatlan
ideju, kizárólagos és harmadik személynek ellenszolgáltatás nélkül átadható
felhasználási jogát jelen szerzodés alapján Megrendelo külön ellenszolgáltatás
nélkül megszerzi. Megrendelo ez alapján jogosult bármely jelen szerzodés
alapján elkészült mu/alkotás átdolgozására is. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy
ha a projektet (kivitelezést) Megrendelo bármely okból nem valósítja meg, vagy
részben valósítja meg, akkor a szerzoi jogi védelem alá eso mu/alkotás
felhasználásának jogát Megrendelo Támogatóra, vagy az általa megjelölt
személyre ruházza áto A kizárólagos felhasználási jogok átruházásáról Vállalkozó
Megrendelo kérésére külön írásbeli nyilatkozatot is kiállít,mely ebben az esetben
a számla kifizetésének feltétele. A kizárólagos felhasználási jogok átruházásának
dokumentumait a zárójelentéshez csatolni kell.

19. A szolgáltatondó terveket és egyéb szolgáltatásokat a szerzodés tárgyára
vonatkozó és egyéb hatályos jogszabályokban, valamint egyéb szabályokban
(így különösen vonatkozó pályázati kiírás)foglaltak szerint kell elkészíteni.

20. A vállalkozói díj:
A Tervezot a jelen szerzodésben meghatározott feladatok elvégzéséért összesen
17.900.000 Ft + ÁFA díj illeti meg. A tervezési díj a befejezési határidore
prognosztizált átalányár, mely magában foglalja a szerzodés teljesítésévei
kapcsolatos (a feladatlistában szereplo és az esetleges kiegészíto feladatok
ellátásának) valamennyi díjat és költséget. Az egyes feladatok
költség megosztását jelen szerzodés 4. számú melléklete szerinti "pénzügyi
ütemterv" tartalmazza.

A vállalkozói díj a pénzügyi ütemtervben meghatározott feladatok számtani összege.
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21. Számlázás

Jelen szerzodésben meghatározott valamennyi feladat szerzodésszeru elvégzését
követoen, a pénzügyi ütemtervben meghatározottak szerint 1 darab végszámla
nyújtható be.

A számlákat - a megrendeloi teljesítésigazolással együtt - 3 példányban kell a
Megrendelo nevére és címére kiállítani és részére megküldeni. A számlán a Projekt
azonosítószámát, valamint az elvégzett szolgáltatásokat a pénzügyi ütemtervben
meghatározott részletezettséggel, az ott meghatározott arányszámok
alapulvételévei kell kiszámítani, illetve feltüntetni.

A Megrendelo a Tervezo/Vállalkozó által kiállított számlát a Megrendelo által kiállított
teljesítésigazolással együtt haladéktalanul megküldi a Közremuködo Szervezet (KSZ)
részére, aki közvetlen szállítói kifizetés esetén 60 napon belül átutalással egyenlíti ki a
számlát a Vállalkozó 10402805-28031468-0000000 számú bankszámlájára .

Megrendelo tájékoztatja Vállalkozót, hogya vállalkozási díj 100 %-0 KEOP7.2.1.1
pályázati forrásból kerül finanszírozásra. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy
amennyiben a beruházásra biztosított fedezet központi intézkedés folytán
megváltozik, úgy a Megbízó kezdeményezheti a szerzodés módosítását. A szerzodés
a Kbt. 303. §-val összhangban módosítható.

A pénzügyi ütemtervet jelen szerzodés 4. számú melléklete tartalmaua.

22. A Megrendelo késedelmes fizetése esetén a Ptk-nak megfelelo mértéku
késedelmi kamatra tarthat igényt a Tervezo.

23. Kötbér

a.
b.

A Tervezo kötbérfizetéssel tartozik, ha
a vég- ,vagy részhatáridot illetoen késedelmesen teljesít
az elkészült tervek és/vagy egyéb szolgáltatásopk hibásak, hiányosak, vagy
nem felelnek meg a vonatkozó jogszabályi, szakmai eloírásoknak
a teljesítés érdekkörében felmerülo okból meghiúsul.C.

24. A kötbér mértéke

.

teljesítési késedelem esetén naptári naponként 300.000 Ft
hibás teljesítés esetén hibánként és hiányosságonként 250.000 Ft
meghiúsulás esetén (Tervezo 30 napot meghaladó késedelme esetén a
vállalkozás a Megrendelo döntése alapján meghiúsultnak tekintheto) 9.000.000
Ft
mely jegyzokönyv alapján a számla összegébol levonondó, vagyo 23/c)
pontban meghatározott esetben egyéb módon érvényesítheto.

.

.

25. Megrendelo kötbéren felüli kárigényét a polgári jog általános szabályai szerint
érvényesíti. Vállalkozó köteles - a Ptk. 355. § (4) bekezdése szerinti kárként -
megtéríteni Megrendelo részére jelen szerzodés megszegése miatt esetlegesen
visszatérítendo támogatás és kamatai összegét, amennyiben a kár a
Vállalkozónak felróható okból következett be.
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26. A Tervezo 30 napot meghaladó késedelme esetén Megrendelo eláll hot o
szerzodéstol.

27. A Tervezo jogai, kötelezettségei

. Tervezo o tervezoi és egyéb munkát/feladatot o tervezésre, illetve oz egyéb
munkára/feladatra vonatkozó kötelezo jogi normák (eloírások), ezek hiányában
o kialakult szakmai követelmények és gyakorlat alapján köteles elkészíteni.
Amennyiben o teljesítés folyamán jogszabályok, hatósági eloírások, szabványok,
muszaki irányelvek megváltoznak, o felek kötelesek o szerzodést felülvizsgálni és
szükség esetén módosítani.
Tervezonek o tervezés, teljesítés során o közremuködo hatóságokat és oz
eljárásokba bevonni kívánt szokhatóságokat be kell vonnia oz egyeztetésekbe,
melyrol írásos dokumentumnak is kell készülnie.
A tervezésnél törekedni kell arra, hogya kivitelezés és oz elkészült muvek
üzemeltetése költséghatékony legyen.
Tervezo köteles a Megrendelo igényeit maximálisan figyelembe venni.
Amennyiben a Megrendelo szakszerutlen utasítást ad, o Tervezo köteles
figyelmeztetéssei élni.
A tervezési, teljesítési idoszakban rendszeresen (legalább 3 hetente) írásban
beszámol o munka aktuális állásáról.
A Tervezo a lakossági tájékoztató(ko)n és a tervzsurizés(ek)en és a kivitelezo
kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás kiegészíto tájékoztatásoinak
megadásában külön díjazás és költségtérítés nélkül részt vesz.
A Tervezo a Megrendelo utasításai és o szerzodéskötéskor ismert, vagyo
teljesítés során ismertté váló érdekei szerint köteles teljesíteni.
Amennyiben a Megrendelo a Tervezonek alkalmatlan anyagot, célszerutien,
szakszerutlen utasítást ad, a Tervezo köteles erre a Megrendelot figyelmeztetni.
Amennyiben a figyelmeztetést elmulasztja, oz ebbol eredo kárért felelosséggel
tartozik. Amennyiben a Megrendelo e figyelmeztetés ellenére utasítását
fenntartja, o Tervezo az utasítást o Megrendelo kockázotára teljesíti.
Tervezo a Megrendelo által adott anyaggal, vagy utasításai szerint nem
végezheti el a tervezést, ho ez jogszabályi, hatósági rendelkezés
megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetéséhez vezetne,
a Tervezo köteles erre a Megrendelot figyelmeztetni.
A szerzodésben meghatározott szolgáltatások közvetített szolgáltatást is
tartalmazhatnak. A Tervezo oz altervezok/alvállalkozók szolgáltatásaiért o
Megrendelovel szemben úgy felel, mintha o tervezést/egyéb szolgáltatást saját
maga végezte volna el.
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28. A Megrendelo jogai, kötelezettségei

. Amennyiben a tervezés/egyéb szolgáltatás elkészítéséhez a jelen szerzodés
megkötésekor még nem ismert további adot-, iratszolgáltatás, vagy közbenso
intézkedés válik szükségessé, a Megrendelo a Tervezo felhívásától számított 5
munkanapon belül oz adatokat a tervezo rendelkezésére bocsátja, illetve o
szükséges intézkedéseket megteszi, amennyiben erre képes és az
költségráfordítást nem igényel. Amennyiben oz adatszolgáltatáshoz, vagy
közbenso intézkedéshez hosszabb ido szükséges, o Felek a határidot közösen
állapítják meg.
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A Megrendelo a szerzodés teljesítése során a tervezést/teljesítést figyelemmel
kíséri, Tervezo kezdeményezésére konzultációkon, tervbírálatokon vesz részt, és
köteles az elkészült munkarészekkel kapcsolatban a továbbtervezés/ további
munkavégzés szempontjából lényeges kérdésekben Tervezo kérdésére állást
foglalni.
A Megrendelo a Tervezonek utasítást adhat. A Megrendelo utasításai azonban
nem terjedhetnek ki a tervezési vállalkozás szervezésére és nem tehetik a
Tervezo teljesítését terhesebbé.

.

29. Egyéb rendelkezések

30. Jelen szerzodéssei kapcsolatosan szerzodo felek az alábbi személyek útján
tartják a kapcsolatot:

Megrendelo kapcsolattartója:
név: Dunai Ferenc, osztályvezeto
címe: Észak-dunántúli Környezetvédelmi és VízügyiIgazgatóság
9021 Gyor, Árpád út 28-32.
telefon: 96/500-000
e-mail: dunaUerenc@edukovizig.hu

Tervezo kapcsolattartója:
név: Puskás Jeno ÜGYVEZETO
címe: 6726 SZEGED,THÖKÖLYU.85.
tel.: 62/551-551
e-mail: iroda@biopetroLhu

Tervezo helyszíni képviseloje:
név: Kerékné Tóth Beatrix régióvezeto
címe: 2037 Gyor, Budai út 2.
tel.: 96/519-680, 30/746-5530
e-mail: Qyor@biopetroLhu,btoth@biopetroLhu

31 . A Felek a szerzodés teljesítése során a teljesítés érdekében kijelölt képviseloik
útján messzemenoen együttmuködnek, a tervek ismertetése, értelmezése,
megvalósítása tárgyában folyamatosan konzultálnok.

32. A Szerzodo Felek rögzíteni kívánják, hogy ha a teljesítés olyan okból válik
lehetetlenné, amelyért

a. egyik fél sem felelos, a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy
azon kívül merült fel a Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a díj
arányos része illetimeg;

b. a lehetetlenné (meghiúsulás) válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel:
díjazásra nem tarthat igényt és a bruttó vállalkozási díj 30 %-át, mint
meghiúsulási kötbért tartozik Megrendelonek megfizetni;

c. a lehetetlenülés oka a Megrendelo érdekkörében merült fel: a Vállalkozót a
teljes vállalkozási díj megilleti, de a Megrendelo levonhatja azt az összeget,
amelyet a Vállalkozó a lehetetlenülés folytán költségben megtakarított,
továbbá amelyet a felszabadult idoben másutt keresett vagy kereshetett volna.

33. A jelen szerzodés módosítása és megszuntetése csak írásban érvényes.
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34. Súlyos szerzodésszegésnek minosül és az azonnali hatályú felmondást alapozza
meg különösen:

. Ha a Tervezo(k) nem rendelkezik/nek érvényes, legalább 10 millió Ft/év illetve a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó(k) legalább 3 millió Ft/év kifizetési limittel bíró tervezoi
felel osség biztosítássa 1.

. Tervezo ellen csod, felszámolási, végelszámolási eljárás indul

. Tervezo 30 napot meghaladó késedelme bármely munkarész tekintetében. Tervezo legalább kétszer: késedelmesen és/vagy hibásan és/vagy hiányosan
teljesíti feladatát. Megrendelo 30 napot meghaladó fizetési késedelme

35. Megrendelo nem köteles a rendkívüli felmondás elott kötbér-, vagy egyéb
igényt érvényesíteni. A rendkívüli felmondás elotti késedelmes, hibás, hiányos
teljesítésbol adódó kötbér, kártérítési, vagy egyéb igény érvényesítésének nem
akadálya a rendkívüli felmondás.

36. A felek csak akkor módosíthatják a szerzodést, ha a szerzodéskötést követoen -
a szerzodéskötéskor elore nem látható ok következtében - beállott körülmény
miatt a szerzodés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

37. Jelen szerzodés csak írásban módosítható, illetve szuntetheto meg.

38. Felek írásbeli kapcsolattartásnak ismerik el a tértivevényes levélben, az e-
mailben, vagy faxon továbbított üzeneteket Felek jelen szerzodésben, illetoleg
mellékleteiben rögzített elérhetoségein. Felek írásban kötelesek elérhetoségeik
változását, annak várható idopontját a másik féllel közölni és kötelesek
meggyozodni arról, hogy arról a másik fél értesült.

39. Vállalkozó hibás, teljesítése esetén köteles a hibát Megrendelo által megjelölt
póthatáridon belül kijavítani. Ha felhívás ellenére Vállalkozó nem javítja ki a
hibát, vagy az elvégzett javítás nem megfelelo, Megrendelo jogosult -
Vállalkozó költségére - mással kijavíttatni és a jelen szerzodésben és a hatályos
jogszabályokban foglalt egyéb igényeit érvényesíteni.

40. Szerzodo felek magukra nézve kötelezonek fogadják el, hogya költségvetési
pénzeszközök felhasználásának ellenorzésérol szóló 2190/2002. (VI.21.) Korm.
határozat és a 2003. évi XXIV.törvény alapján az Állami Számvevoszék, illetve a
Kormányzati Ellenorzési Hivatal isjogosult ellenorizni a rendelkezésükre bocsátott
költségvetési pénzeszközök szerzodésszeru felhasználását.

41. Jelen szerzodésben nem szabályozott kérdésekben, a szerzodéses
kötelezettségvállalások teljesítése során, valamint a Felek között felmerülo
esetleges jogviták tekintetében a Polgári törvénykönyvrol szóló 1959. évi IV.
törvény rendelkezései az irányadók.

42. Szerzodo felek kifejezik azon készségüket, hogy a jelen szerzodés teljesítése
érdekében szorosan együttmuködnek, vitás kérdéseiket közvetlen tárgyalások
útján kísérlikmeg rendezni. A közvetlen tárgyalások útján nem rendezheto vitás
kérdések rendezésre a Felek a hatáskörtol függoen a Gyori Városi Bíróság,
illetve a Gyor- Moson- Sopron Megyei Bíróság illetékességét ismerik el.
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43. Jelen szerzodés érvényességi feltétele az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság szárazbélyegzojével történo ellátás, illetve a Közremuködo
Szervezet ellenjegyzése a 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 22. §
(8) bekezdés alapján.

44. A jelen szerzodésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a hatályos
jogszabályok rendelkezései az irányadók.

45. A jelen szerzodés 5. számú mellékletét képezi Tervezo tervezoi
felelosségbiztosítási kötvénye, amely az esetleges altervezoi szolgáltatására is
kiterjed. A tervezoi biztosítás a tervezéssel okozatosságban keletkezo
káresemények személyi- és dologi károinak megtérítésére terjed ki.

46. Jelen szerzodés 6. számú mellékletét képezi Tervezo Környezetirányítási rendszer
(EMAS vagy ISO 14001, illetve ezzel egyenértéku egyéb) muködtetésére
vonatkozó tanúsítványa, illetve amennyiben tanúsítvánnyal nem rendelkezik,
úgy Tervezo jelen szerzodés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogya
környezetirányítási rendszer muködtetésére vonatkozó tanúsítványt - nem
szerzodésszeru teljesítés esetén jelen szerzodés 24. pontjában meghatározott
kötbérfizetési kötelezettség vállalásával - legkésobb 2009. augusztus 31 . napjáig
megszerzi és Megrendelo részére annak másolatát átadja.

47. Jelen szerzodés hat, egymással mindenben megegyezo példányban készült,
melybol három példány Tervezot, három példány Megrendelot illet.

48. Jelen szerzodést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezot, elolvosás és
kölcsönös értelmezés után jóváhagyólag aláírják.

49. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az ellenszolgáltatás kifizetésére az adózás
rendjérol szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/ A §-ban rögzítettek szerint kerül sor.

50. A szerzodo felek magukra nézve kötelezonek fogadják el, hogy az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény értelmében az államháztartás
pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyon nal történo
gazdálkodással összefüggo szerzodések megnevezését (típusát), tárgyát, a
szerzodést köto felek nevét, a szerzodés érté két, határozott idore kötött
szerzodés esetében annak idotartamát, valamint az említett adatok változásait
közzé kell tenni a szerzodés létrejöttét, valamint a változás bekövetkezését
követo 60 napon belül. A közzétételrol az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság gondoskodik. A közzététel nem minosül üzleti titok
megsértésének.

51. A szerzodés elválaszthatatlan mellékletét képezik a közbeszerzési eljárás
dokumentumai (ajánlati felhívás, dokumentáció, ajánlat, stb.) melyek a
szerzodéshez fizikailag neDJkE~r:üLnekcsatolásra.
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Gyor, 2009-06-03.
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Vállalkozó

Kovács István
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