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TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 

 

 
 
 
amely létrejött egyrészről 
 

Gárdony Város Önkormányzat 
Székhely:  2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. 
Képviseli:  Tóth István polgármester 
Adószám:  15727392-2-07 
Bankszámlaszáma:  
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) 

 
másrészről 
 
 ………………………… 

Székhely:  
Képviseli:  
Adószám:  
Cégjegyzékszám:  
Bankszámlaszáma:  
mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) 
 

 
(együtt: Szerződő felek, Felek) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek 
szerint. 
 
 
 

 
1. A szerződés tárgya 

 

 

Jelen szerződés alapján a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elkészíti Gárdony 

Város közvilágítás korszerűsítésének terveit (tenderterv, kiviteli terv). 

 

 
2. A teljesítés 

 

 

2.1 Megrendelő köteles mindazon tényt, információt vagy dokumentumot megfelelő 

időben Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, melyek a jelen szerződés megfelelő 

teljesítéséhez szükségesek. 

 

2.2  Alapadat szolgáltatás a Megrendelő részéről: 

− vállalkozó részére meghatalmazás kiadása, 

− alaprajzok átadása elektronikusan. 
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2.3 A Megrendelőnek eleget kell tennie jelen szerződés szerinti díjfizetési 

kötelezettségének, ha a Vállalkozó a jelen szerződés szerinti kötelezettségeit hiba és 

hiánymentesen, első osztályú minőségben a mindenkori jogszabályi és bevett szakmai 

szabályok szerinti elvárt tartalommal teljesítette. 

 

2.4 Vállalkozó teljesítése két ütemben lehetséges, így vállalkozó akkor teljesített, ha: 

- Határidőre átadta a Megrendelőnek a tendertervet, 1 példányban digitalizált 

formátumban. 

- Határidőre átadta a közbeszerzés nyertesének a kiviteli terveket, 1 

példányban digitalizált, továbbá 5 példányban papír formátumban. 

 

A tervek átadásáról átadás-átvételi jegyzőkönyv készül. 

 
2.5 A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéses kötelezettségek teljesítése esetén 

a Vállalkozót vállalkozói díj illeti meg, a Megrendelő által a teljesítés megtörténtét és 

átvételét igazoló teljesítésigazolás kiadása esetén, a teljesítésigazoláson szereplő 

vállalkozói díj erejéig. 

 

 
3. A szerződés ellenértéke 

 

 

3.1. Tervezési díj: ………. Ft/db. 

 

3.2. A Vállalkozó a tárgyban megnevezett beruházás tervezési díját ……………….. Ft + 

ÁFA összegben határozza meg. 

 

 
4. A számlázás rendje 

 

 

4.1. A Megrendelő a Vállalkozó számlájának ellenértékét a Vállalkozó ……………….. 
számú számlájára a számla átvételétől számított 30 napon belül átutalja. 
 

4.2.  A Vállalkozó által készített tervek a számla kiegyenlítése után a Megrendelő 
tulajdonát képezik. 

 
4.3. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a közvilágítás korszerűsítését 

közbeszerzési eljárás keretében kívánja megvalósítani. A pályázatban az 
Önkormányzat fizetési kötelezettséget ír elő a nyertes ajánlattevő részére jelen 
szerződés 3. pontjában rögzített tervezési díj kifizetésére. A Vállalkozó elfogadja, 
hogy a 3. pontban meghatározott díjat a kiírt közbeszerzési eljárásban a nyertes 
ajánlattevő fizeti meg a Vállalkozó részére. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, 
hogy a közbeszerzési eljárást legkésőbb a tenderterv leadását követő 1 hónapon 
belül megindítja. 

 
4.4. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás bármely 

okból nem valósul meg, vagy érvénytelen, vagy eredménytelen lesz, a vállalt 
határidő lejárta, az érvénytelenség vagy eredménytelenség megállapításától 
számított 15 napon belül a Vállalkozó által szabályszerűen kibocsátott számla 
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ellenében a Megrendelő köteles a vállalkozási díj 90%-át - melynek összege  
………………..,- Ft + ÁFA - megfizetni a Vállalkozónak. 
Vállalkozó ellenszolgáltatásként átadja az elkészült tenderterveket és a kapcsolódó 
dokumentumokat. 
 

4.5. Megrendelő fizetési kötelezettsége késedelmes teljesítése esetén Vállalkozó a Ptk., 
azaz a 2013. évi V. törvény 6:155 §-a szerinti késedelmi kamat felszámítására 
jogosult. 
 

 
5. Teljesítési határidő 

 

 

5.1. A munka kezdési időpontja a szerződés aláírását és a Vállalkozó részére kiadott 

önkormányzati meghatalmazás átadását követően azonnal. 

 

5.2. Tenderterv leadási határideje: aláírt szerződés és az alapadatok rendelkezésre 

állásától számítva: 90 nap. 

 

5.3. Kiviteli terv leadási határideje: a közbeszerzési eljárás során a kivitelező 

kiválasztását követő 30 napon belül. 

 

5.4.  Teljesítés helye: Gárdony Város Önkormányzata (2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.) 

 

5.5.  Ha a Megrendelő késedelmes adatszolgáltatásából, utasítás kiadásából eredően a 
Vállalkozó késedelembe esik, akkor a Megrendelő ilyen késedelmének 
figyelembevételével olyan méltányos határidő módosítást kell, hogy engedélyezzen 
a Vállalkozónak, amely legalább a Megrendelő késedelmével azonos időtartamú. 

 
5.6.  A Megrendelőt kötbér és egyéb kártérítés (hitelrontás, bevételkiesés, harmadik fél 

kárigénye, stb.) illeti meg, ha a Vállalkozó késedelmesen vagy hibásan teljesíti a 
szerződés szerinti kötelezettségét. 

 
5.7.  A kötbér mértéke a szerződéses ár napi 1%-a, mely összeget az Megrendelő 

jogosult a számla összegéből levonni. 
A 30 % mértékű kötbér elérése után a Megrendelő – érdekmúlás bizonyítása nélkül 
– a szerződéstől elállhat. 
A kötbér esedékessé válik késedelem esetén annak megszűnésekor, hibás teljesítés 
esetén a kifogás közlésével, illetve javítás esetén a késedelemre vonatkozó szabály 
szerint. 

 

 
6. A Felek képviselői 

 

 

A Megrendelő kapcsolattartójának 
 

neve:  
értesítési címe:  
telefonszáma:  
e-mail címe:  

 
Vállalkozó kapcsolattartójának 
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neve:  
értesítési címe:  
telefonszáma: +36  
e-mail címe:  

 

 
7. Vis maior ügyek 

 

 

7.1. Vis maior olyan külső, elháríthatatlan, kivételes esemény(ek), mely(ek) a Vállalkozó. 
működésétől független(ek), az adott műszaki állapotban nem elhárítható(ak), és nem 
meggátolható(k), mint például: természeti katasztrófák, (árvíz, szélvihar, földrengés, 
tűzvész), háborús esemény, szabotázs, felkelés, sztrájk, szándékos rombolás, 
merénylet, járvány, stb. Ilyen esetekben a Vállalkozó a Megrendelővel 
együttműködve mindent megtesz a szolgáltatás fenntartásáért, mielőbbi 
helyreállításért. Az esemény nagyságrendjétől függően vizsgálják felül a Felek jelen 
szerződés fenntarthatóságát. 

 

 
8. Egyéb rendelkezések 

 

 

8.1. A vállalkozó jogosult a tevékenységek elvégzéséhez alvállalkozókat foglalkoztatni, 
amelyek tevékenységéért felelősséget vállal. 
 

8.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés tárgyára vonatkozó tevékenység ellátásához 
a(z) ………………………… ., ill. alvállalkozója a jogszabályokban előírt szakmai és 
hatósági engedélyekkel rendelkezik. 

 
8.3. A szerződő felek a jelen szerződéssel kapcsolatos okmányokat és a szerződéssel 

kapcsolatosan tudomásukra jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére 
használhatják fel, a szerződő feleken és a teljesítésben részt vevő alvállalkozókon 
kívül harmadik félnek tovább nem adhatják. 

 
8.4. A szerződő felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szerződéssel kapcsolatosan a másik 

fél tudomására jutott információkat a másik fél kezelje, feldolgozza és továbbítsa a 
jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése, illetve jogai érvényesítése 
érdekében. 

 
8.5. A szerződő Felek jelen szerződés értelmezésével, teljesítésével, megszüntetésével 

kapcsolatban közöttük kialakult vitás kérdéseket egymás között, békés úton 
tárgyalásokkal igyekeznek rendezni. Ennek sikertelensége esetére a szerződő felek a 
jelen szerződéssel kapcsolatos valamennyi jogvitájuk eldöntésére a Megrendelő 
székhelye szerinti illetékességgel és határkörrel rendelkező Bíróság kizárólagos 
illetékességét kötik ki. 
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9. Mellékletek 
 

 

9.1. A szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 
 

− Tender és kiviteli tervdokumentáció tartalmi és formai követelményei (1. sz. 
melléklet) 

− Meghatalmazás (2. sz. melléklet) 
 
 
Felek jelen szerződést 2 (kettő) példányban - melyből a Feleket 1-1 példány illeti meg - mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. 
 
 
 Gárdony, 2022. ............... ……………….., 2022. ………….. 
 
 
 
 
 
 
  ...................................   ...................................  
 Megrendelő Vállalkozó 
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1. sz. melléklet: Tender és kiviteli tervdokumentáció tartalmi és formai követelményei 
Előírások, jogszabályok, utasítások: 
 
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 
1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 
54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
2/2013 NGM rendelet (I.22.) a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen 
vezetékek biztonsági övezetéről 
8/2001. (III.30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki – Biztonsági Követelményei Szabályzat 
hatálybalépéséről 
 
Szabványok: 
 
MSZ 151-3:1988; MSZ 151-4:1989; MSZ 151-8:2002; MSZ 447:1998; MSZ 
447:1998/1M:2002; MSZ 1585:2012; MSZ 1600-11:1982; MSZ 7487-1:1979; MSZ 7487-
3:1980; MSZ 13207:2000; MSZ 2364; MSZ HD 60364 szabványsorozat 
 
Tender terv tartalmi követelményei: 

1. Címlap 
2. Tartalomjegyzék 
3. Utcaszintű felmérési leltár 
4. Utcaszintű bontási és építési leltár 
5. Árazatlan költségvetés 

 
Kiviteli terv tartalmi követelményei: 

1. Címlap 
2. Tartalomjegyzék 
3. Aláíró lap 
4. Tervezői nyilatkozat (névjegyzéki, jogosultsági és kamarai szám) 
5. Műszaki leírás és annak fejezetei 

▪ Műszaki leírás 
▪ Munkavédelmi fejezet 
▪ Organizációs fejezet 
▪ Tűzvédelmi és vagyonvédelmi fejezet 
▪ Környezetvédelmi fejezet 

6. Közterületek világítási osztályainak meghatározása az MSZ EN 13201 útvilágítási 
szabvány szerint 

7. Utcaszintű felmérési leltár 
8. Utcaszintű bontási és építési leltár 
9. Világítástechnikai méretezés 
10. Rendszerengedélyek, megfelelőségi nyilatkozat, katalóguslapok 
11. Bontási és építési hulladék-nyilvántartó lap 
12. Árazatlan költségvetés 
13. Építési helyszínrajz (átnézeti, 1:1000 léptékű rajzok), jelmagyarázat 
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2. sz. melléklet 
 
 

M EG H AT AL M AZ ÁS  
 
 

Gárdony Város Önkormányzat képviseletében Tóth István polgármester meghatalmazom 

a(z) ………………..-t (székhely: ; cégjegyzékszám:  

; adószám: ), hogy az Önkormányzat nevében a helyi illetékes Hatóságoknál a közvilágítás 

korszerűsítéssel kapcsolatos ügyekben eljárjon. 

A település közvilágításának korszerűsítéséhez szükséges és ahhoz kapcsolódó adatok 

(térképi állomány, írásos dokumentum, táblázat, stb.) kizárólag az elkészítendő 

dokumentációhoz kerülnek felhasználásra, azokat kizárólag az Önkormányzat, illetve annak 

megbízásából a közvilágítás rekonstrukció készítője ismerheti meg teljes terjedelmében.  

 

Jelen meghatalmazás nem jogosítja fel a Meghatalmazottat, hogy az Önkormányzat 

nevében kötelezettséget vállaljon.  

 

Gárdony, 2022. ……………….. 

 

 

 

 

  ...................................  

 Gárdony Város Önkormányzat 


