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Tervezési szerződés
amely létrejött egyrészről a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - BfNPI
Puskás Zoltán igazgató
Képviseli:
8229 Csopak, Kossuth u. 16.
Székhely:
8229 Csopak, Pf.: 23
Levelezési cím:
Adószám:
15325770-2-19
Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság: 10048005-01711954
Bankszámlaszám:
Telefonszám:
87/555-260
E-mail cím:
bfnp@bfnp.hu
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről a
Cégnév: Arc h Indec o Stúdió Kft.
Képviseli: László Ilona Ildikó
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Béke-ligeti út 2.
Cégjegyzékszám: 20-09-068948
Adószám: 14520116-2-20
Bankszámlaszám:
Telefonszám:
E-mail cím:
mint Tervező (a továbbiakban: Tervező), a továbbiakban külön-külön Fél, együttesen: Szerződő
Felek között az alábbi feltételekkel:

Preambulum
A Megrendelő által eredményesen lefolytatott, közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás
ajánlatkérésében meghatározott, az Európai Unió LIFE programjának támogatásával megvalósuló,
„A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000
Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával" elnevezésű, LIFE IP
GRASSLAND-HU (LIFE17 IPE/HU/000018) azonosítószámú projekttel (a továbbiakban: Projekt)
kapcsolatos, a Zalaegerszeg 229/2 helyrajzi számú ingatlanon álló irodaépület felújításának,
átalakításának és a hozzá tartozó bemutatókert engedélyes és kiviteli szintű megtervezésének és
engedélyeztetésének tárgyában a beszerzési eljárás nyertese fent megnevezett Tervező.
Szerződő Felek jelen szerződést a Projekt keretében épületfelújítás és bemutatókert kiviteli szintű
megtervezésére kötik meg.

1. Szerződés tárgya
1.1. Megrendelő megrendeli, a Tervező pedig elvállalja a Magyar Állam tulajdonát képező, a
Megrendelő vagyonkezelésében lévő Zalaegerszeg 229/2 helyrajzi számú ingatlanon álló
irodaépület felújításának, átalakításának és a hozzá tartozó bemutatókertnek engedélyes
és kiviteli szintű tervdokumentációjának (a továbbiakban: dokumentáció) elkészítését,
valamint a jelen szerződésben foglaltaknak és a törvényes rendelkezéseknek megfelelően
szükséges engedélyezés/egyeztetés lefolytatását, árazott és árazatlan költségvetés
készítését.
A részletes feladatleírást (tervezési program) a jelen szerződés elválaszthatatlan részét
képező 1. számú melléklet tartalmazza.

oltán igazgató
emzeti Park Igazgatóság
grendelő

László Ilona Ildikó ügyvezető
Arch lndeco Stúdió Kft.
Tervező

.

.

Zalaegerszeg 229/2 hrsz. alatti épület felújításának és bemutatókertjének tervezése és
engedélyeztetése a
LIFE IP GRASSLAND-HU LIFE17 IPE/HU/000018 azonosítószámú projekt keretében
7.3. Amennyiben Tervező a teljesítési határidőre történő teljesítéssel késedelembe esik, úgy köteles
a késedelembe esés napjától számítva naponta a teljes nettó vállalkozási díj 2%-ának megfelelő
mértékű késedelmi kötbért fizetni a Megrendelő részére, legfeljebb a nettó Tervezői díj 20%-áig.
Minden megkezdett nap egész napnak számít. Amennyiben a teljesítéssel Tervező 30 napot
meghaladó késedelembe esik, úgy Megrendelő a szerződéstől elállhat, és meghiúsulási kötbért
követelhet.
7.4. Tervező tudomásul veszi, hogy kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek
minősül, ennek megfelelően Megrendelő jogosult pénzügyi teljesítéskor a Tervező számlájának
végösszegéből a kötbér összegét levonással érvényesíteni, a két összeg különbözetét Tervező
bankszámlájára átutalással megfizetni.
7.5. Amennyiben a Tervezőre vonatkozó határidő túllépésének oka a Megrendelő érdekkörében merül
fel, abban az esetben a teljesítésre jelen szerződésben megállapított határidők a Tervezőt nem kötik,
illetve a teljesítés határideje a késedelem idejével meghosszabbodik.
Ilyen oknak kell tekinteni:
a) a tervezési feladat utólagos módosítását,
b) Megrendelő adatszolgáltatását késedelmesen teljesíti, és ezért Tervező akadályközléssel
él,
e) a szerződés megkötését követően olyan, kötelezően figyelembe veendő előírás
(jogszabály, szabvány, stb.) lép hatályba, amelynek rendelkezése folytán a már elkészített
tervdokumentációt, vagy annak részeit át kell dolgozni.
7.6. Hibás teljesítés esetén Tervező elsősorban a tervdokumentáció kijavítására köteles.
7.7. A Tervező érdekkörében felmerült, bármely okból bekövetkező teljes, vagy részleges
meghiúsulás esetén Tervező a 4.1. pontban meghatározott nettó tervezési díj 25°/o-ának megfelelő
összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni, továbbá tartozik megtéríteni a Megrendelőnek a
meghiúsulási kötbért meghaladó, ezzel összefüggő kárát és többletköltségét is.
7.8. Tervező a tevékenységével okozott kárt a Ptk. szabályai szerint köteles megtéríteni. Mentesül a
felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

8. A Szerződő Felek képviselete
8.1. A Meqrende I"
o kapcso attartasra kiie1 ö1 t k'epviseI"
oie:
név:
értesítési cím
telefon / fax
e-mail:
Mobil:
8.2. A Meqrendelo telies1tesiqazo I'asra kiie1 ö 1 t kepviseI"
oie:
név:
érte.síté.si dm
telefon / fax
e-mail

' 1 re k iie1 ö1 t kepviseloie:
8.3. Az Tervezo altal kapcso attartasra es nvi 1 at kozattete
név:
értesítési cím
telefon / fax
e-mail
8.4. Szerződő Felek haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül kötelesek egymás felé írásban jelezni,
ha a kapcsolattartásra és nyilatkozattételre kijelöltek személye megváltozik.
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