A Képviselő-testület 18/2018. (I. 25.) sz. kt. határozatának melléklete
TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről:
Amely létrejött egyrészről
Név: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Székhely: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 128.
Adószám: 15725228-2-04
Bankszámlaszám: 11733034-15344100
Képviseli: Varga Gusztáv polgármester
mint megbízó – (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről:
Név: Polaris Duó Bt.
Székhely: 5630 Békés, Fekete-Körös sor 15.
Adószám: 20875501-2-04
Bankszámlaszám: 53200077-10005642-00000000
Cégjegyzékszám: Békés Megyei Bíróság 04-06-005123
Képviseli: Povázsai Pál ügyvezető
mint megbízott – (a továbbiakban: Vállalkozó)
között az alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:
1 . A szerződés tárgya
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Deák Ferenc utca szilárd
útburkolatú út felújítási terveinek felülvizsgálatát, közbeszerzési tervdokumentáció
elkészítését.
„Mezőkovácsháza, Deák utca felújítása”.
A felülvizsgálat keretében az aktuális állapot helyszíni felmérése, a felmérés alapján
egyeztetett műszaki tartalom szerinti közbeszerzési tervdokumentáció teljes körű
elkészítése. A tervdokumentáció a közbeszerzési eljárás megindításához és
lefolytatásához szükséges minden műszaki dokumentumot (terveket, árazott és árazatlan
költségvetéseket, műszaki leírást stb.) tartalmazza. Tervező a közbeszerzési eljárás
során esetlegesen feltett ajánlattevői kérdések műszaki tartalmú megválaszolásában is
közreműködik.
2. Vállalkozói díj:
Vállalkozó az 1. pontban meghatározottak teljesítéséért összesen Nettó: 400.000.- Ft
+27% ÁFA, amely összege 108.000,- Ft = 508.000.-Ft összegű vállalkozói díjra
jogosult.
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3. Fizetési feltételek
3.1. Megrendelő előlegfizetést nem teljesít. A számla benyújtásának feltétele a
szerződés maradéktalan teljesítésének Megrendelő képviselője által történő igazolása.
3.2. Megrendelő a szabályszerűen kiállított számla benyújtását követő 15 banki napon
belül a 53200077-10005642-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással
teljesíti fizetési kötelezettségét.
3.3. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a Ptk. 301. § (1) bekezdése szerinti késedelmi
kamatra jogosult.
4. Teljesítés helye, módja és okmányai
4.1. A teljesítés helye: Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda.
4.2. A szerződés az 1.1 pontban foglaltak vonatkozásában a sikeres átadás-átvételt
tanúsító dokumentum aláírásának napján tekinthető teljesítettnek. A számla 5 példány
tervdokumentáció, (+digitális állomány, e-mail) dokumentumok megléte esetén
nyújtható be.
5. Teljesítés ideje: 2018. február 16.
6. Kötbér, kártérítés
Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségének
határidőre történő teljesítését, úgy a Megrendelő a szerződésszegésből fakadó egyéb
kárrendezésekre vonatkozó igényein túl késedelmi kötbérre jogosult. A kötbér összege
az 1.1 pontban foglaltak vonatkozásában naponta a 2.1 pontban meghatározott nettó
vállalkozói díj összegének 0,5%-a. Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának
érvényesítésére is.
7. Titoktartási kötelezettség
7.1. Vállalkozót titoktartási kötelezettség terheli a jelen szerződés teljesítése során a
Megrendelővel, annak tevékenységével kapcsolatban tudomására jutott mindennemű
adat, információ, ismeret vonatkozásában. E titoktartási kötelezettség kiterjed a
Vállalkozó alkalmazottaira, munkatársaira is, akiket erre a Vállalkozó köteles hitelt
érdemlően figyelmeztetni.
7.2. Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül a szerződésre
vonatkozó bármely okmányt, dokumentációt és információt kizárólag a szerződés
teljesítésére használhatja fel, azokat nem hozhatja harmadik fél tudomására.
8. Együttműködés
8.1. Felek vállalják, hogy a jelen szerződés eredményes teljesítése céljából egymással
együttműködnek.
8.2. A jelen szerződéssel kapcsolatos értesítéseket írásban kell megtenni.
8.3. Felek a szerződésben foglaltak zavartalan lebonyolítása érdekében kapcsolattartó
személyként jelölik meg
Megrendelő részéről: Sóki Zoltán műszaki irodavezető
Vállalkozó részéről: Povázsai Pál ügyvezető
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8.4. A felek megnevezett képviselői jogosultak és kötelesek minden olyan intézkedés
megtételére, amely a szerződés teljesítéséhez szükséges, annak tartalmával nem
ellentétes, és nem jelenti annak módosítását, kiegészítését.
9. Vitás kérdések rendezése
9.1. Megrendelőnek és a Vállalkozónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy
közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely
közöttük a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan merült fel.
9.2. Amennyiben a közvetlen tárgyalások a megkezdésüktől számított 15 napon belül
nem vezetnek eredményre, úgy a felek kikötik, hogy a Megrendelő székhelye szerinti,
az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult eljárni.
10. Záró rendelkezések
10.1. A jelen szerződésben nem szabályozottak vonatkozásában a Polgári
Törvénykönyv vállalkozásra, felelősségre, szerződésekre vonatkozó rendelkezései az
irányadóak.
10.2. A Felek kifejezetten rögzítik, ha a szerződés bármely kikötése érvénytelennek
vagy hatálytalannak bizonyulna, az a megállapodás / szerződés egyéb rendelkezéseit
nem érinti. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben az érvénytelenség, hatálytalanság
okát orvosolni lehet, úgy mindent megtesznek az adott szerződésrész érvényben, illetve
hatályban tartása érdekében, illetve azt olyan érvényes vagy hatályos rendelkezéssel
pótolják, amely a legjobban megfelel az adott szerződésrész szellemének és gazdasági
célkitűzéseinek.
10.3. Mindkét Fél kijeleni, hogy
• kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és
teljesítésére;
• a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága,
vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek;
• a jelen szerződést a Fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó
jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről
a megállapodás aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés
vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben Félként szerepel;
• nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében levő más
körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen megállapodásban foglaltak
érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve
képességére.
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10.4. Jelen 3 számozott oldalból álló szerződést a Felek, elolvasás és közös értelmezés
után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 (darab) eredeti példányban
jóváhagyólag aláírták.

Mezőkovácsháza, 2018. január ___.

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata, mint
Megrendelő részéről
Név: Varga Gusztáv
Beosztás: polgármester
Aláírás:
……………………………………

Pénzügyi ellenjegyzés:
………………………………….

Polaris Duó Bt. mint Vállalkozó részéről
Név: Povázsai Pál
Beosztás: ügyvezető
Aláírás:
…………………………………

