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Városgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bĺzottság véleményezi tr

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Hattĺr ozati jav asIat a bizottság. szźLmár a:

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottsáý HumánszolgáItatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az eloteiesztés mestársyalását.

Tisztelt Képviselő-testĺĺlet!

Előzmény

A Képviselő-testĺilet a I23l20I2. (IV. 05.) hattrozatárnk 1. pontjában döntcitt, hogy támogatja a

Márkus Emília utca Rákóczi tĺtra történő megnyitásara és a Palotanegyed forgalomtechnikai
tanulmánýervében szereplő új útirányok kialakításara vonatkoző tervezési munkálat e|készitését. A2.
pontjában pedig arról döntött, hogy az 1. pont szeńnti tervezési munkálatok pénnĺgyi fedezetéül a

1 1 107.01 cím műkodési céltaÍtalékon beltil az a\po|gźtrmestęrek saját keretei elólrányzatáń 3.000, e Ft-

tal cs<jkkenti és ęzzeI egyidejűleg a 1 1601 címen az utak felhalmozási kiadás e|őirźtĺyzatát lgyanezęn
összeggel megemeli. A továbbiakban felkérte a Ytrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a

beszerzési eljaľás lefolýatására.
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Beszeľzésĺ eljáľásľĺó|

Fenti képviselő-testületi határozat alapjźn a Polgármesteri Hivatal aközbeszerzési értékhatiíľt elnem
éró beszerzési eljáľást előkészítette a Józsefvźrosi Önkormźnyzat Közbeszerzési és Beszerzési
SzabáIyzatában meghatározottak szerint. A becsült éľték bruttó 3.000.000'- Ft volt.

A ,,VIII. kertilet Markus Emília utca Rákóczi űt irźnyába töľténő megnyitásához kapcsolódó
forgalomtechnikai, útépítés és kĺlzvilágítás építés kiviteli tervek, valamint a Palotanegyed új
forgalomtechnikai rendjéhez kapcsolódó új útiľányok kialakításara vonatkozó tervek elkészítése''
tŕrgytl,közbeszerzési értékhatárt eI nem érőbeszerzési eljárás ajtnlattéte|i felhívása kiktildésľe került
2012.m{jus 04-én.

Ajánlattéte|re az alábbi szeľvezetek lettek felkéľve:

1. Kádár Komplex Kft'.; I2f2. Budapest Utca: Szigetvän l 27 ĺb;
Internetes piackutatás a|apján

2. Mobilterv 2000 Kft.; 1112 Budapest, ZólyomitÍ 44lA.;
ez onkormźnyzat megbízásábó! tervęztę a Corvin Sétány Pľogram terülętével (Sétány és
keresztutcák), illetve a Magdolna Negyed Pľogramhoz kapcsolódó (Mátyás téľ,
Tavaszmező u.) összes közteľtileti és foľgalomtechnikai tervet

3. Pro Uľbe Kft.; 1034 Budapest, Szomolnok utca. 14.
Internetes piackutatás alapj án

4. Közlekedés Fővárosi Tervező koda Kft.; 1052 Budapest, Bécsi utca 5.
Az Önkormáĺyzatmegbizásából tervezte a Kľudy utca - Kiscsibésztér - Harminckettesek tere
-Horváth Mihály tér közterületi és forgalomtechnikai terveit.

5. InfľaPlan Vasút és Uttervezo Zrt.; 1149 Budapest, Bosnyák téľ 5.;
Az Önkormányzat megbízásźból teľvezte azEwőpa Belvárosa Programhoz kapcsolódóan a
Mária utca - Gyulai Pál utca - Kőfaĺagó utca _ Gutenberg téľ és Horánszky utca köZterületi és
forgalomtechĺikai tęrveit.

6. Budapest Főváros Városépítési Tervezó Kft'; Telephely: 1061 Budapest, Andrássy út 10. ;

Székhely: 1052 Buđapest, Városház u. 9-I I

Az onkormányzat megbizásźtból tervezte a Kľudy utca es a Futó utca közterületi és
forgalomtechnikai terveit

7 ' FOMTERV Mérnöki Tervező Zrt.;1024 Budapest, Lővőházutca37.;
Inteľnetes piackutatás a|apján

A beérkęzett latokat az a|ábbi táb|ázat ossze:

Beküldő neve Eľkezés
dátuma

Címe Ajánlat (Ft)

Mobilterv 2000
Kft.

2012.05.14.

I5:32

1 1 1 2 Budap est, Ző|yomi Llt 44lA. 2.490.0oo+ÁFA

3.162.300,-

Pľo Urbe Kft. f0r2.05.r5.

9:22

1034 Budapest, Szomolnok utca. 14. 3.580.000+ÁFA

4.546.600,-

Közlekeđés
Fővárosi Tervező
hoda Kft.

2012.05.r4.

13:1 1

1052 Budapest, Bécsi utca 5. 4.783.000+ÁFA

6.074.4r0,-

Budapest Fováľos
Varosépítési
Tervező Kft.

2012.05.15.

9:14

l 052 Budapest, Városház u. 9 -I1 2.400.000 +ÁFA

3.048.000,-

FOMTERV
Mérnöki Tewező
Zrt.

2012.05.ls.

8:57

l 024 Budapest, Lövőház utca 37 . 5.73o.0o0+ÁFA

7.277.100,-



Az ajánlattételi felhívás birtůati szempontja a legalacsonyabb <isszegÍĺ ellenszolgáltatás.

Valamennyi beérkezett ajźn|at megfelel a felhívásnak, ajánlata érvényes és szerzodésre alkalmas, a
biráIati szempontnak megfelelően a legalacsonyabb ellenszolgáltatás összegét a Budapest Főváros
Varosépítési Tervező Kft. adta, dę ez az összeg is meghaladja az elozetesen biztosított pénzügyi
fedezetet.

Tĺsztelt Képvĺselő-testület!

A Palotanegyed forgalmi rendjének felülvizsgá|ata hamarosan |ezáruI. A Márkus Emília utca
megnyitása a Rźlkóczi i;ŕĺra az egyik legfontosabb tervezési szempont.

A Gyulai Pál utca |ezáräsa a gépjáÍmti foľgalom elől, megakadáIyozza a közvetlen nagy ívben balra
kanyarodást, a kapcsolatot a Rákóczi utĺa az Erzsébet híd inányába. Az tĺj legközelebbi lehetőség a
Blaha Lujza Íér körül többszöľ kerülve mintegy 2 km-es kerülő utat ęrędményezett. A pľobléma
megoldását a Markus Emília utca megnyitása jelenteĺé, így biztosítva közvetlen kapcsolatot a Rákóczi
út mindkét iráĺyába.

A Máľkus Emília utca kivitelezésének megkezdése előtt szükséges konkľét, az adott íltszakaszra
vonatkozó, engedélyezésre alkalmas terv elkészítése. A tervezésre szánt idő 2 hónap, melyet a
bęszerzési eljarás soľán megkĹildött tervezési szerzódés tęrvezet is tarta|maz a 4.I. pontban. A
tervezési munkálatok ltźln az engedélyek beszerzése következik, mely a hatóságoktól fiĺggően 1-1,5
hónapot vehet igénybe.

A leszállított kiviteli tervdokumentáció után a kivitelezésre közbeszeľzési eljarást kell kiírni.

A Márkus Emília utca megnyitásrának a kivitelezési munkálatok elvégzését a 2012. év végéig ilyen
módon ellehet végezni.

Pénzügyĺ fedezet

Javaslom, hogy az év végéig tęrvęzett kivitelezési munkálatok elvégzése érdekében a Képviselő-
testtilet 123/2012. (IV. 05.) hattrozattnak 2 pontjában megállapított pénziigyi fedezetet kerüljön
móđosításra. Javaslom, hogy az alpolgármesteri keret terhére azutak felhalmozási kiadás e|óirźnyzatát
további 48.000 Ft-tal keriiljön megemelésre a beszerzési eljárás eredményének érdekében.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Miĺködési Szabá|yzatźrő| sző|ő |912009. (V.19.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 45. $ (4) bekezdés 1. pontjanak c) alpontja szerint
Yźtrosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság feladat- és hatásköre kĺilönösen, hogy dönt közbeszerzési
ügyekben az e|jźrás megindításaról, eređmény megá||apításźtrő|, beszerzési ügyekben az eredmény
megá||apítźlsáról. A helyi önkormáĺyzatot'rő| szóló 1990. évi LXV. törvény 9. $ (3) bekezdése szerint
a képviselő-testĹilet egyes hatásköreit a polgármesteÍľe, a bizottsźtgaira ruházhatja. E hatáskör
gyakoľlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja.
Az sZMsZ 1 . mellékletének 1ó. pontja alapjtn a költségvetés elfogadása minősítętt szavazattöbbséget
igénylő kérdés, mely a képviselő-testület át nem ruházható hatásköľébel'ĺrtozĺk.

Mindezek a|apjźn kérem, a Képviselő-testtilet támogassa a Maľkus Emília utca megnyitásának
tervezési munkálatok elvégzésének abeszęrzéséhezafedęzetbiztosítását és kérem abeszerzési eljáľás
eredményének me gállap itásźń.

Kéľemazaltbbihatźlrozatí javaslatelfogadását'



II.łľÁnozĺ'TI JAvAsLAT

A Képviselő.testtilet úgy dĺint, hogy

1. módosítja a Képviselő-testiilet |23lf0If . (rV. 05.) hatźtrozaténak 2. pontját az a|ábbiak szerint:
a Márkus Emília utca Rákóczi útľa történő megnyitására és a Palotanegyed forgalomtechnikai
tanulmánýervében szeľeplő új útirányok kialakítására vonatkozó tervezési munkálat
elkészítésének pénztigyi fedezetéül a 11107-01 cím működési céltartalékon belül az
alpolgármesterek saját keretei előirźnyzatát 3.048' e Ft-tal csokkenti és ezze7 egyidejűleg a

11601 címen azutak fęlhalmozási kiadás eloiĺányzatát ugyanezen összeggel megemeli.

2. visszavonja a Képviselő-testtilet If3l20I2. (IV. 05.) hatźtrozatáĺak 3. pontját'

3. a ,,VIII. kertilet Markus Emília utca Rákóczi tlt írányźba történó megnyitásához kapcsolódó
foľgalomtechnikai, útépítés és közvilágítás építés kiviteli tervek, valamint a Palotanegyed új
forgalomtechnikai rendjéhez kapcsolódó új útiranyok kialakításara vonatkozó tervek
elkészítése'' táÍgyí, közbeszęrzési értékhatárt el nem étó beszerzési eljárást érvényesnek és

eredményesnek nyilvránítja, a beszerzési eljáľás során a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatásttarta|maző érvérlyes ajánlatot a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.
(1052 Budapest, Varoshaz u. 9-1 1.) adta, bruttó 3.048.000,- Ft ĺisszegben.

4. felkéri a polgrármestert, ahattlrozat 3. pontja a|apján a tervezési szerződés a|áiĺásźra.

5. felkéri a polgármestert, hogy ahatározat 1. pontjában foglaltakat a költségvetés következő
módosításán źi v egy e fi gyelembe.

Fęlęlós: polgármester

Határidő: 1-3. pont esetén 2012. mźlls 17.

4. pont esetén 2012.május23.

5. pont esetén az önkormányzat költségvetésének következő módosítása

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Főépítészi Iľoda, Pénzügyi Ügyosztá|y

Budapest, 2012. május I7 .

nr.ffičbĺs nĺĺto
polgáľmesteľ

Törvényességi ellenőľzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából: {k fuć,.7
"Dr.Mészár Erika /

a|jegyzó ,/



1. számumelléklet
TERVEZESI SZERZOONS

Amely létrejött

egyľészről:

Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefu árosi onkoľmányzat

székhely: 1082 Budapest, Baross u.63-67.

adőszźlm: | 57 3 57 | 5 -2-42

statisztikai számjel: 1 57 3 57 t 5.84| | -321 -01

törzskönyvi azonosító szźm.. 7 3 57 1 5

képviselő neve: dr. Kocsis Máté polgármesteľ

bankszáml aszám: 1 4 1 003 09- 1 0f |3 9 49 -01 000006

továbbiakban mint Megrendelő,

másľészľől:

név:

székhely:

adőszám:

cégtregyzékszźtm:

bankszámlaszźtm..

képviselő neve:

továbbiakban mint Tervező (a továbbiakban: Tervező)

- atovábbiakban együttesen Felek - között az a|źhbiak szerint:

Előzmények

Megrendelő, mint ajźn|atk&ő ,,VIII. keľület Máľkus Emília utca Rákóczi Űtt irányába
ttiľténő megnyĺtásához kapcsolĺódó foľgalomtechnikaĺ, útépítés és ktizvilágítás építés
kiviteli teľvet valamint a Palotanegyed új foľgalomtechnikai ľendjéhez kapcsolódĺí új
útiľányok kĺalakításáľa vonatkoző tervek elkészítése,, tárgý,közbeszerzési értékhatárt el
nem éró beszeľzési eljárást folýatott le. Megrendelő Képviselő-testiiletének
Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bízottsźryaaz..........l20I2. (...... ...) számúhatélrozata
szerint a b eszerzési elj áľásban nyertes ajźn|attev ő, a T ew ező.

A beszerzési eljáľás ajźtn|attételi felhívása je|eĺ szerződés 1 . számí melléklete, a Tervezó,
mint nyertes ajánlattevő elfogadott ajtn|ata a szęrzőđés 2. sz. melléklete.

1. Aszerződés tárrya

1.1. Je|en szerződés tárgya Budapest VIII. keľület Mĺáľkus Emília utca Rákóczi ilt
irtnyźba torténő megnýtásához kapcsolódó forgalomtechnikai, útépítés és



kozvilág;tás építés kiviteli tervek, valamint a Palotanegyed új foľgalomtechnikai
rendjéhez kapcsolódó rij útiľanyok kialakításiĺľa vonatkozó tervek elkészítése, a jelen
szerzodés 1. sz. mellékletét képezó ajánlattételi felhívás szerinti miiszaki taľtalommal.
A Tervező amegbiztst elvállalja.

| .2. T ervező feladatai az alźlbbiak:

- VIII. kerület Márkus Emília utca Rákóczi at irányźha tĺjrténő megnýtásahoz
kapcsolódó forgalomtechnikai, útépítés és közvilágítás építés kiviteli tervek és az
engedélyek beszeľzése. A feladatellátás során a jelen szerződés |. sz. mellékletét
képezó ajánlattételi felhívás szeľinti mtĺszaki leírásban foglaltak az írźnyadők.

- a Palotanegyed új forgalomtechnikai rendjéhez kapcsolódó új útirányok kialakítására
vonatkozó tervek elkészítése. A feladatellátás során a je1en szerzódés 1. sZ.

mellékletét képező ajánlattéteLi felhívás szerinti műszaki leíľásban fog|altak az
irányađók.

1.3. Tervező az I.2. pont szerint elkészített tanulmányokat Megrendelő képviselőjének 5
példányban papíralapon, összefüzve és 1 példányban digitális adathordozón köteles
átadĺi. Többlet papírpéldán ý a T ew ező koltségtérítés ellenébęn bizto sít.

1.4. Kapcsolattartók:

Megľendelő kapcsolathrtőja: Fernezelý Gergely Sándoľ DLA
Főépítészi Iroda

foepitesz@j ozsefuaros.hu

(r) 4s9 2rs7

T ew ező kapcsolattaľtój a: (név, e-mail, telefon)

név: .

cím:

tel.:

e-mail:

1.5. Megrendelő kapcsolattaľtoja a dokumentáció átvéte|ét követően 8 napon beltil
j o go sult a T erv ező telj esítésével kapcsol atban kifo gás ait írásban közölni.

Amennyiben a Megrendelő kapcsolattartója ezen időtartama a|att kifogást nem tesz,
az a Megrendelő szerzódésszeríĺ teljesítésének elfogadását jelenti. Amennýben
Megrendelő a teljesítéssel kapcsolatosan kifogást nem tett, köteles a đokumentáció
atvéteIét kĺivető 10 napon belül a teljesítést igazo|ni. A teljesítés igazo|ására
Fernezelý Gergely DLA a Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuĺíľos
onkoľmányz atźnak Fő ép ítésze j o go sult.

2. Felek jogai és ktitelezettségei:

2.I.Tewező jelen szerzodés teljesítése során Megrendelő utasításai szerint és érdekeinek
megfelelően, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal kĺiteles eljáľni. Megrendelő
részérőI utasítási joggal a szerződés a|áírőja, vagy az á|ta|a meghatalmazott szenéIy
rendelkezik.



2.2. Tewező jelen szerződés teljesítése soľán Megrendelő utasításai szerint és éľdekeinek
megfelelően, a tő|e elvárható legnagyobb gondossággal köteles elj árni.

2.3. Felek aszerződés teljesítése során kötelesek egyĹittmúködni, a szerződésvá|toztatását
igénylő körĹilményekről kötelesek egymást haladéktalanul, legkésőbb 4 munkanapon
b elül írásb an táj éko ztatni

2.4,FęIęk szabźiyszerú íľásbeli közlésnek tekintik a faxon vagy elektronikus úton ktildött
írásbeli üzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind fax, mind elektronikus úton
kĺildött ĺizenet esetében a ktildő felet terheli annak bizonýtása, hogy a másik fél
részére az llzeĺetet megktildte. Az izenet megktildése bizonýthatő ajánLott postai
kiildemény esetén feladóvevénnyel, hiba és megszakításmentes adást bizonýtó fax
igazo|ő szelvénnyel, valamint e-mail megktildése esetén olyan iratokkal, melyből
megállapítható, hogy hiba visszajelentés nem történt. Felek ugyanak&or kötelezik
magukat ana,hogy aszerződés teljesítése szempontjából kiilönosen fontos okiratokat
(például pénzllg1yl elszámolás, bizalmas okiratok stb.) személyesen, illetve ajánlott,
téľtivevényes levél útján juttatják el a címzettrészére.

2.5. Az egyiittműkodés keretében felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni
minden olyan tényľől, körtilményről vagy eseményről, amely a jelen szerződésben
foglalt kötelezettségek megfelelő teljesítésére vonatkozik, illetve a teljesítést
báľmilyen módon kor|átozhatja, megnehezítheti, késleltetheti vagy
megakadályozhatja.

2.6. Teĺłező e kötelezettsége keretében köteles a Megrendelővel, illetve a Megrendelő
nevében eljáró va1y a teljesítésben éńntett egyéb szervezetekkel folyamatosan' a
je|eĺ szerződésben meghatározott feltételek szerint együttmfüodni. A Megrendelő
paľtnereivel történő egyĹittmfüodés magában foglalja ktilönösen a folyamatos
információcserét, a szükségszeriĺ tźĄékoztatást, egyeztetéseket, konzultációkat,
Megrendel ő ez iréný kérése hiányában is.

2.7. Tewező a megbizás teljesítéséhez közľemfüödőt (teljesítési segédet) igénybe vehet,
azonban az igénybe vett közremfüödőéľt úgy felel, mintha o maga jźfi volna el.

2.8. Tervező tevékenységéről köteles Megľendelőt írásban tájékoztatni, a tájékoztatás
kéľésétől számított 5 munkanapon belül.

2.9. Tęrvezo a szerzođés teljesítése során tudomásiĺra jutott lđ'zleti vagy egyéb titkot, téný,
információt kĺjteles bizalmasan kezelni, azokat kizarő|ag a szeruódés teljesítéséhez
használhatja fel.

T erv ezői díj' Íizetési feltételek:

3.l.Tervęzőt a jelen szerződés tfugy9t kepező tervek elkészítéséért teljesítése
ellenében. ...,-Ft + Äfa, azaz . .... foľint + Áfa
tervezési díj illeti meg. Megrendelő előleget nem fizet.

3.1.1. Tervező e pont szerinti díja magában foglalja jelen szerződés taľgya szeľinti
feladatok munkadíját, az aÍLya9 és eszkĺiz költségét.

3.I.2. Atervezoí díj nem tarta|mazza a felmeľülő hatósági díjak költségét.

3.1.3. Tervezó e díjon felül egyéb címen seĺn dijazźtsra' sem költségtérítésre nem
tarthat igéný.

3.Z,Tervező egy részszátm|a benýjtásĺára jogosult a tervek szźú|ításakor, melyet a



Budapest Fováros VIII. kerület Józsefuárosi onkormźnyzatrészére állít ki, atewęzői
díj nettó értékének 90%o-rőI, melyet a Megrendelő átutalással egyenlít ki, a tervező

szźtm|aszźlrnára, a szerzódésszeríĺ, igazo|t teljesítés
a|apján kiállított, jogszabályoknak megfelelő számla ellenében, az ígazolt teljesítéstől
szźmított 30 napon beltil.

A fennmarađő |O%o kifizetését onkormányzat a vonatkozó engeđélyek beszerzését
követően utalja Tervezőnek az ígazolt teljesítéstől szźlmított 30 napon belül.

3.3. Megrendelő részéről a teljesítésigazoIásra Feľnezelyi Gergely Sándor DLA mb.
fłlépitészjogosult.

3.4. A szám|a késedelmes fizetése esetén Tervezőt a Ptk. (1959. évi IV. Đ
rendelkezéseinek megfelelő méľtékű késeđelmi kamat illeti meg.

3.5. Tęwező késedelmes teljesítése esetén Megrendelő a nettó megbízási díj 0'5 oÁ-ának

megfelelő összegú napi késedelmi kötbért érvényesíthet. A késedelmi kotbér fizetési
kötelezettség időtartama a teljesítési határidő Lejártttt követő naptól kezdődik, és a
késędelmes teljesítés napjźig tart.

3.6. Késedelmes teljesítés esetén a Megrendelő jogosult a Vállalkoző szám|ája összegéből
a késedelmi kötbér érvényesítésére. Felek rögzitlk, hogy Vállalkoző 15 napon tuli
késedelme súlyos szerződésszegésnek minősül, amelynek esetén Megrendelő a
szerződéstazoĺlrlalíhatáIlya|felmondhatja.

3.7.Harminc munkanapon túli, a Megrendelőnek felróható okból előálló késedelem
esetén a Megrendelő azoĺlna|i hatállyal elállhat a szerzodéstoI, és ezen felül
meghiúsulási kötbérľe jogosult, melynek mértéke a teljes bruttó megbízási díj 30%-a.

4. A szerződés időtartama, megszúnése, szerzódésmódosítás:

4.1. Felek jelen szerződést határozott időre kötik, a szerződés aláításátő| szźmitott 2
hónapra.

4.2. Tervező az engedé|yekbeszerzésére határidőt nem vállal.

4.3. Jelen szerzőđést a Felek csak írásban módosíthatják.

5. Nýlatkozatok, egyéb rendelkezések

5.1. Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton,
tárgyalások útján kívánjiík rendezni, s csupán akkor fordulnak birősághoz, ha a
tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.

5.2. Jelen szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Polgári Töľvénykönyv
rendelkezé sei az irányadók.

5.3. A tervezési terület nem terjed ki a Blaha Lujza tér további területeire. A Tervezó
köteles az ABLON Kft. által megbízott, a Blaha Lujza tér tervezőjével, valamint a
Rév8 Zrt. által megbízott a Belső-Józsefuĺíľos Palotanegyed forgalmi helyzetével
foglalkozó tanulmánýerv készítőjével együttműködni a kapcsolódási pontokat
szinkronba hozru.

5.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező figyelemmel kíséri az irźlnyadő
jogszabályok, szabványok és hatósági előírások betartásźlt a tervdokumentáció



elkészítésénél. Tervezo ný|atkozik, hogy megfelelő jogosítványokkal rendelkezik
tźľ eY fel adat me gfew ezés éhez.

5.5. A Felek megállapodnak abban, hogy a tervezés soľán megismert információkat csak
bel ső haszn éůatr a alka|mazzźll

5.6. Felek rogzitlk, hogy a Tervező a szerzódés teljesítéséhez jogosult alvállalkozót
igénybe venni.

5.7. Jęlen szerződés készül 5 oldalon 5 egyľrással egyezo példányban, melyet a felek
elolvastak, értelmeztek, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jővźthagyő|ag

írtáka|á'.
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