Tervezési árajánlat
(települési vízkárelhárítási terv elkészítésére)
amely létrejött Eplény Község Önkormányzata (8413 Eplény, Veszprémi u.64.) mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) és a Somodi és Társa Bt. (Veszprém, Hajnal u.
4.), mint Tervező (a továbbiakban: Tervező) között az alábbi feltételekkel.

1.

Az ajánlat tárgya

1.1.

A Tervező vállalja, hogy a Megrendelő részére elkészíti, és nyomtatott, valamint digitális formátumban is átadja a Megrendelő részére a

„Eplény község vízkárelhárítási terve”,
című dokumentációt.

A tervező által megoldandó műszaki feladatok:
•
•
•
•

1.2.

tárja fel a települést potenciálisan veszélyeztető bel-és külvizeket,
mutassa be a vizek okozta veszélyhelyzetek kezelési metódusait,
mutassa be a veszélyhelyzetek kezeléséhez szükséges meglévő és kialakítandó létesítményeket,
adja meg a védekezéshez szükséges erőforrásokat.

A leszállítandó tervrészek
Az elkészített tervdokumentációkat az alábbi tartalommal szállítjuk:
-

a település területi leírása,
a védelmi létesítmények ismertetése,
kapcsolódó vízilétesítmények ismertetése,
a védekezés irányítási rendjének ismertetése,
a védekezés személyi és technikai feltételei,
a vízügyi igazgatóságtól, vagy egyéb külső szervektől igényelt segítség részletezése,
a védművek, vízilétesítmények felülvizsgálati rendje,
a területileg illetékes vízügyi igazgatóság és a területen működő
vízgazdálkodási társulatok cím-és névjegyzéke,
áttekintő helyszínrajz (M=1:50 000),
a veszélyeztetett területekről részletes helyszínrajzok
a veszélyeztetett objektumok megjelölése,
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-

1.3.

kimutatás a vízilétesítményekről főbb műszaki paramétereikkel,
kimutatás a befogadó vízfolyásokról, tavakról
jelentősebb vízkormányzó műtárgyak,
tározási lehetőségek feltárása,
hossz-szelvény a fontosabb vízfolyásokról,
Mellékletek:
- Veszélyeztetett területek mentesítése,
- Vízkormányzási feladatok,
- Szivattyúzási feladatok,
- Védelmi szervezeti beosztás,
- Műszaki ügyintézők,
- Kiürítési, mentési terv,
- Vízkárelhárításnál felhasznált eszközök és anyagok,
- Védelmi naplóvezetés szabályai

Megrendelő vállalja, hogy az árajánlat elfogadása után kötött szerződés aláírásával egyidejűleg átadja az 1.1. pontban megjelölt dokumentum elkészítéséhez
szükséges alapadatokat és rendelkezésre álló alaptérképeket (digitális formában), rendezési terveket.

1.4.

Az elkészült terv engedélyeztetése a Megrendelő feladata a tervező műszaki segítségével. Az engedélyeztetési illeték a Megrendelőt terheli.

1.5.

A Tervező vállalja, hogy a tervet elkészíti, és vázlattani szinten egyeztet a
Megrendelővel.

1.6.

A Megrendelő vállalja, hogy a Tervező szerződésszerű szolgáltatását átveszi és
ezért a 3.1. pontban meghatározott díjat kifizeti.

2.

Teljesítési határidő

2.1.

A terv elkészítésének határideje 40 munkanap. A határidő a tervek szállítására
vonatkozik. Az engedélyezés ezt követően történik, melynek pontos határidejére
(előreláthatólag 60 nap) garanciát vállalni nem tudunk!

2.2.

Tervező jogosult a 2.1. pont szerinti határidő előtt is teljesíteni, és számláját (a leigazolt teljesítés alapján) benyújtani.
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2.3.

Tervező vállalja, hogy késedelmes teljesítés esetén a vállalkozói díjnak a havi
0,5 %-át késedelmi kötbérként megfizeti a megrendelőnek. Amennyiben a késedelem
a harminc napot meghaladja a megrendelő jogosult elállni a szerződéstől.

3.

Tervezési díj

3.1.

A tervezési díj összege az elkészítendő vízkárelhárítási tervre vonatkozóan:
180 000 HUF

Amennyiben a tervezés során geodéziai felmérés is szükséges lenne, úgy azt a Megrendelő szolgáltatja.
3.2.

A 3.1. pont szerinti tervezési díj a terv szállításakor kerül kifizetésre.

3.3.

A tárgyi terv műtárgyak és egyéb vízilétesítmények tervezését nem tartalmazzák,
azokra külön engedélyezési tervet kell készíteni.

3.4.

A tervezési díj esedékes összegéről a Tervező számlát állít ki, amelynek összegét a Megrendelő a számla kézhezvételétől számított nyolc naptári napon belül
vállalja készpénzzel kifizetni, vagy átutalni a Megrendelő OTP 11748083-20017118.
banknál vezetett egyszámlájára.

3.5.

A fizetés esetleges késedelmessége esetén a Tervező jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására és jogosult a további tervszolgáltatás abbahagyására, az engedélyeztetési eljárás leállíttatására.

4.

A felek szerződéses kötelezettségei az együttműködés keretében

4.1.

A szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve
kötelesek eljárni. Ennek során a feleket kölcsönös tájékoztatási, értesítési és
figyelem-felhívási kötelezettség terheli.

4.2.
-

Az együttműködés keretében a Tervező vállalja, hogy:
a tervezés során folyamatosan együttműködik és konzultál a Megrendelővel,

3

-

amennyiben a Megrendelő részéről újabb igények merülnek fel a tervvel kapcsolatban, úgy azok teljesíthetőségéről, határidő és költségkihatásáról nyolc
napon belül nyilatkozik a megrendelőnek,

-

amennyiben a hatóság bizonyíthatóan tervezői hibából tagadja meg az engedély
kiadását, vagy ezen okból további kiegészítéseket, pótlásokat ír elő, akkor a
terv hibáinak kijavítását soron kívül (30 napon belül) és díjmentesen elvégzi,

-

amennyiben a hatóság új munkarészek elkészítését írja elő (pl. környezetvédelmi
hatásvizsgálat, talajmechanikai munkarész, egyéb geodéziai munkarészek, stb…),
azt a Tervező a Megbízó költségén elkészítteti.

4.3.

-

Az együttműködés keretében a Megrendelő vállalja, hogy:

a Tervező rendelkezésére bocsát minden, a tervezői munka eredményes elvégzéséhez szükséges adatot és dokumentumot (előzetes szakértői vizsgálatok, előtanulmányok, alaptérképek digitális formátumai, stb.)

-

műszaki képviselője útján részt vesz a szükséges műszaki egyeztetéseken, konzultációkon, közreműködik a tervezés során felmerülő kérdések tisztázásában,
véleményezi a tervező által készített munkaközi tervet, tervrészletet.

-

szolgáltatja a terv engedélyezéséhez szükséges tulajdoni lapokat és tulajdonosi
megállapodásokat.

-

biztosítja, hogy a Tervező a munkája elvégzése (pl. felmérések) érdekében a területre akadálytalanul bejuthasson és ott a munkáját zavartalanul végezhesse.

5.

Egyéb rendelkezések

5.1.

A Tervező a Ptk. jogszavatosságra vonatkozó szabályai (369.-370. §-ok) szerint
szavatol azért, hogy a terven harmadik személynek nincs olyan joga, amely a
Megrendelő felhasználói jogát, vagyis a terv kivitelezését akadályozná, vagy
korlátozná.
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5.2.

A Megrendelő elismeri, hogy a részére átadott tervdokumentáció a Tervező szellemi terméke, azon a Tervező szerzői joga fennáll. A tervet a Megrendelő csak
egyszer, a saját részére és a szerződésben foglalt célja megvalósítása érdekében használhatja fel és azokat mással nem közölheti. A Megrendelő a Tervező
írásbeli hozzájárulása nélkül nem módosíttathatja a rendelkezésére bocsátott
tervet.

5.3.

A tárgyi tervdokumentáció engedélyezési eljáráshoz készül, kivitelezésre (mivel
a terv a kivitelezéshez elengedhetetlenül szükséges részletgazdagsággal nem
rendelkezik) az nem használható fel! Kivitelezésre csakis az elkészült kiviteli
tervek alkalmasak, melyek hiányában a munkaterület nem vehető át!

5.4.

A Tervező mindennemű kötelezettsége a kiadott engedély jogerőre emelkedésével
megszűnik, azon túl kizárólag térítés ellenében kötelezhető bárminemű tevékenység (tervezői művezetés, sokszorosítás, stb.) elvégzésére!

5.5.

A Tervező kijelenti, hogy rendelkezik az adott tervezési feladat elvégzéséhez
szükséges tervezői jogosultsággal, amelynek tartalmát a Megrendelővel ismerteti.

5.6.

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései, így
különösen a Ptk. vállalkozási szerződésre vonatkozó általános szabályai (389.401. §-ok), valamint a tervezési szerződésre vonatkozó szabályok (408.-410. §ok) az irányadóak.

Kelt: 2013. november 30.

Tervező
Somodi és Társa Bt.
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