
TERVE zÉ'sl sznxzonÉs

I. SZ. nnÓnosÍrÁsa

A Lenti Termálfiird és Szent Gy<irgy Energiapark fejlesztésének el készítéséhez sziikséges
engedélyezesi és kivitelezesi tervdokumentáci elkésntése, terveresi szprzÍidés kgretében

mely létrej tt egyrészr l Lenti Gy gyfiird Kft. (Székhelye: 8960 Lenti, Táncsics u. 2/a.;

Cégiegyzékszám: 20-09-064381, Ad szám: tl937355-2-20, képviseli: Kutfej Attila ugyvezeto,
mint megrendel (a továbbiakban:,,Megrendel '');

másrészr l DOMOPLAN Építész Kft. (Székhelye: 8900 Zalaegerszeg' Kosztolányi ilt I4.;
Cégiegyzékszám: 20-09_063889, Ad szám: 1 l535 |ll-2-20, Bankszámlaszám: ll749a08-
20l62328_00000000, képviseli: Trajer Ferenc iigyvezet , mint tervezo (a továbbiakban:

,rT etvezo")

egyiittesen a továbbiakban: Felek

l. El zmények

A Felek r<igzítik, hogy a Megrendel 
" 
A Lenti TernÉlftird es &ent Gy rgy Enagiapark

fqlesáesfiek d késátáxihez szÍikmges engedéye#si es kivitderesi tervdokunmtáciÓ dkászítÓs,
tervezÉsi rerrcdás kerdeben" tángyban k zbeszerzési eljárást folytatott le, mely eljarás nyertese a
Tervez lett.

A Felek ' A Lenti TerrrÉlfijrd es fult Gyorgy Energiapark fqlesáesenek dokeszÍtá#rcz
sz k*ges engedáyeresi és kivitdered tervdokurcntáciÓ dkészítése, tervezÉsi srerád& kerdárgr'
tárgyban 20l8. jrinius 8. napján tervezési szetzodést k tottek.

II. A I. sz. szerzodésm dosítás tárgya

A felek r gzítik, hogy a szerzodés megk tését k vet en a szerzodés teljesítése során az alábbi
k rtilményekre tekintettel keriil sor a szerzodéses hatiírid k m dosítására.

II.1 . A szerz désm dosítás indokai" el re nem láthat kcirtilménvei

II.1.1. A Megrendel 2018. jrilius 6. napján arr l értesítette a Tervezot, hogy a mátr elfogadott
j váhagyási tervben a szakénokkel, munkatársakkal folytatott további konzultáci k alapján a

szerzodés szerinti vi toztatási utasítások keretében változtratasokat szeretne eszk zcilni a Tervezési
Programban annak érdekében, hogy a projekt eredményeként elkésziil beruházás a fogy aszt i
elvárásoknak még jobban meg tudjon felelni, illetve a Megrendel a beruházással nagyobb
mértékben tudja n velni, er síteni az adott térségben versenyképességét.

A Megrendel a szetzodés 5.l.7. pontja alapján jogosult a Tewezési Programot érint változtatási
utasítás adására atewezési id szakban is, ilyen esetekben azonban a Tervez k teles a Megrendel t
írásban tájékoztatni az utasítiís végrehajtásának a Tervezoi Szolgáltatások Díjétra, valamint a

telj esítési határid kre gyakorolt konkrét és számszeriÍ hatrísár l.



A szerzodés 5.1.7. pontja a|apján aTewezo 20|8. jÍrlius 10. napján értesítette a Megrendel t, hogy
ezen változtatási utasítások a tervezés szempontjáb l rendkíviil jelent snek és lényegesnek
min stilnek, a projekt értékét is novelik, amelyek k zvefue a Tervez i Szolgáltatások Díjára,
valamint kozvetlentil a teljesítési határid kre is kihatással vannak.

A Tervezo a teljesítési határid kre gyakorolt konkrét és számszeru hatásai keretében arr l
tájékoztatta a Megrendel t, hogy a változtatási utasítások végrehajtásétra tcibblet munkaid és

tcibblet munkaer ráfordítríst kell biztosítania. A Tervezo a ttibblet munkaid ráfordítást plusz
maximum 70 napban jeltilte meg minden határid (részhatárid ) vonatkozásában.

A Terve zo tÁjékoztatása alapján a t bblet munkaer ráfordítás t bblet anyagi ráfordítást is igényel,
mely árának meghatározáséra aTervez további három napot kért a Megrendel t l.

A Megrendel 20l8. jírlius 12. napján kérte aTervez t, hogy tegyen javaslatot arra, hogy a t bblet
munkaid és munkaer ráfordításb l ered tobblet anyagi ráfordítást, t bblet kifizetési igényt a
Megrendel felé ne támasszon' vizsgá|ja meg annak lehet ségét, hogy a szerzodés 3.l.1. pontjában
rogzített Tervezoi Szolgáltatások Díjában milyen szolgáltatások el|átását tudja vállalni tekintettel
arra, hogy a tervezési feladatok vonatkozásában ehhez elegend tobbletforrás nem áIL

rendelkezésére, továbbá kérte a Tervez t l a t bblet - határid feltilvizsgálatÍtt,igy, hogy aZ egy
mérsékeltebb határid mldosulást eredm ény ezzen..

A Tewezo 2018. jirlius t6. napján tájékoztatta a Megrendel t, hogy a Megrendel á|tal
meghatározott tobbletfeladatok elvégzése a szerzodés 3.1.1. pontjában rcigzített Tervezoi
Szolgáltatások Díjának emelése nélkiil, valamint a korábban jelzett 70 nap helyett 40 napos
m dosított hatrírid vel abban az esetben lehetséges, ha a Tervezo á|tal je|zett, jelen
szerzodésm dosítás mellékletét képezo Tervezési Program taftalmának megfelel en késztilnek e| az
engedélyes, valamint a kiviteli tervek.

A Tervezo a változtatási utasítással kib vített fejlesztési projektelem vonatkozásában kijelentette,
hogy a m dosított-kib vített tartalommal a tervek elkészítését vállalja a szerzodés 3.1.l. pontjában

rogzített Tervez i Szolgáltatások Díj emelése nélkiil.

A Megrendel 2018. jirlius 19. napján a Tewezo áIta| leírtakat elfogadta és megkezdte a

szerzodésm dosítás el készítését a felek által egyertetetteknek megfelel en.

II.l .2. A felek figzítiktovábbá afr. is, hogy a megkot tt szerz dés 5.l.l4. pontjában adminisztráci s

hiba folyán nem keriilt kit ltésre a tervezoi muvezetés alkalmi díja a 3.1.1. pontban rigzített
ellenszolgáltatás a|apján,melyet felek jelen szerzodésm dosítás keretében javítanak.

II.2. A szerz désm dosítás keretében m dosul szerz déses rendelke4ések

|I.2.l. A fenti indokokra és k riilményekre tekintettel a szerzodés2.I.1. pontját a felek az a|átbbiak

szerint m dosítják:

2.1 .1. A Lág}ítrreny Tervd nek dkászítése a jden bz des 5.1 es 5.2 pontjaiban foglaltak srerint.

A Terverc fdadata a BeruháÍs megvalosításahoz viiks{tres
_ jováhagyási terv dkészít&e
_ epít$i engedáyezÉsi tervdokurrentáci dkesátesea Megrendd által

dfogadott j Óváhagyási terv al apj án.
- pal láterv (alapterv) es ví{ ogi engedá yeresi tervdokunrentáciÓ kesát'ése a

MegrenddcÍ által dfogadott jÓváhagyási terv alapján.



- a m'rtatványos derrek esdeben a Nendi Akkreditál Tedtild áItal

akkreditált, vizsgálÓ es tanÚsíto srerved dodes jováhagyásának

rregsrerzÉse.
- a kivitdea*i tervdokurrerrtáciÓ dkészítese (a Tervezesi Programban

me gh atfu ozottak és- r é siletezpttek Frg int\ .

A felek kifejezetten rogzítik, hogy a szerzodés 3. 1 . l . pontjában meghatarozott Tervezési
Szolgáltatrísok Díját, sszesen nett l35.750.000,_ Ft (azaz Szánharminccitmilli -hétszázofuenezer

forint) + Áa osszeget nem m dosítják. A szerzodés 3.1 .1 . pontjában találhat táb|ánatos

megbontást az alábbiak szerint m dosítják:

Tervezesi Szoleá ltatás és elvégzend feladatok díi mértéke

JÓváhagyási terv 14.o0o.0oo,_ Ft + Árn

Építesi engedá yeresi tervdokurrgrtáci o 32.000.000,- Ft + AFA

Palláterv (alapterv) es ví{ogi engedáyered
tervdokurrrrrtácio készítése, valarrint a rrutatványos derrek
esáeben a NenÉi AkkreditáÓ TedÜld által akkreditáIt,
vizsgálÓ es tanusíto srerved dodes jováhagyásának

regsrerzÉse

38.0o0.oo0,- Ft + ÁFR

Kivitderesi tervdokurrBntáciÓ készítese (a Terveres!
P r o gr amban me gh atár ozotta k é s r é szletezettek szer int)

-48.oo0.ooo,- 
Ft + ÁFn

A terverci rnÍvezdes díja (25 alkalorna számítva): 3.750.oo0,_ Ft + Árn
(15o.o00,- Ft + Árn l
alkalom)

Tervezesi Szolgáltatások Díj a cisszesen : 135.750.000,- Ft + apa

A fenti índokokra és k rtilményekre tekintettel a szerzodés 4.4. pontját a felek az alibbiak szerint

m dosítják:

4.4. ATerverc u.alábbiakban rogátdt idŐpontokra kotd 6 azegyes fulgáltatások srerrcdessrertÍ

tdjesítesere'
_ Jováhagyási terv készÍtese: awzÍldeskotes kovdo 14. napig.
_ Építes engedáyeresi tervdokurrrerrtácio készítese a Megrendd által dfogadott
jÓváhagyási terv alapján: a szerrcdéskÓtes kovd 90. napig
- palláterv (alapterv) es vízjogi engedáyeresi tervdokurrerrtácio készítés a Megrenddo
által dfogadott jÓváhagyási terv alapján. A rrutafuányos derrek esdeben a Nerrdi
Akkreditálo Tediild által akkeditált, vi álÓ es tanÚsítÓ srerved d des jováhagyásának

rregsrerzése: a srer desk tés kovd 125. napig
- Kivitderesi tervdokulrentáci keszítese (a Tervezesi Programban meghatározottak és

részletezpttek szerint) 2018. november 9.
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A fenti indokokra és kciriilményekre tekintettel a felek a Tervezési Programot jelen
szerzodésm dosítás alapjat képezo vá|toztatási utasításoknak megfelel en m dosítják, amely
egységes szerkezetbe foglalva - jelen szerzodésm dosítás mellékletét képezi'

II.2.2. A felek a szerzodés 5.l.l4. pontját a szeruodés 3.1.l. pontjában meghatátozott tewezoi
muvezetés díja alapján az alábbiak szerint egészítik ki:

5.1.14. Terve i m.fuedéskránt a Terverc a Megrenddo igenydnek rrngfdd en, legfdjebb 25
(husrcnot) alkalornml terítesdlenrében (alkalmankfit ndto l5p.000,- Ft díj dlen$en) kotdes a
rnJnkaterijldd krQárni ás a hdpzÍni Vagy rrásutt tartott kooperáciokon rásá venni a kivitderesi
rrunkák tdjes idotartama alatt, bdeátve a szakágak rásaládá is. A fdd s terve Vagy rregfdd
hdydtese, illdve rrinden esdben adott ténÉhoz igarcdo szakági terverc kepvlsd je kotdes a
hdyvíni koopaáciÓkon rásá venni.

III. Egyéb rendelkezések

l.l A felek r gzítik, hogy az I. pontban megielolt szerz dés egyebekben változatlan. Felek
kijelentik, hogy a II. pontban megiel lt m dosításokat megismerték és art magukra nézve
k telez nek fogadják el.

2.l A m dosítás jogszabályialapja: A k zbeszerzésekr l sz l 2015. évi CXLII. t rvény 141.$ (4)
bekezdése b) pontja az alábbiakra tekintettel.

A Kbt. 141.$ (4) bekezdés b) pontja szerint a Kbt. 141.$ (2) bekezdésben szabályozott esetek
mellett a szerzodés - a Kbt. |4I. $ (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgá|ata nélktil - j
kozbeszerzési eljárás lefolytatísa nélkiil m dosíthat , illetve m dosulhat az eredeti szerzado felt l
további szolgáltatás beszerzése sztikséges, amelyek nem szerepeltek aZ eredeti szerzodésben,
amennyiben a szerzodo fél személyének váItozása

a) nem megval síthat gazdasági vagy miiszaki okb l, ktil nosen az eredeti szerz déssel
beszerzett szo lgáltatásokkal v al fe lc serélhet sé g vagy e gytittmiík dés m iatt; és

b) a Megrendel számárajelent s hátránnyal vagy a k ltségek megsokszoroz dásával jáma.

A felek figzítik, hogy jelen szerzodésm dosítást megalapoz kciriilmények' a további szolgáltatás
beszerzéSe nem megval síthat gazdasági vagy mtiszaki okb l, kiilon sen az eredeti szerz déssel
beszerzett szolgáltatásokkal val felcserélhet ség vagy egyÍittmiik dés miatt, valamint az alábbi
indokok miatt.

A szerzod fél személyének változása kciltség_ és humáner forrás t bblet igénybevételét tenné
sziikségessé, továbbá t bb fovállalkoz kozremiík dése a létesítmény egységes szempont
kialakítását és tisszhangját veszélyeztetné, mely kciriilmények okán a hatékony és felel s kozpénz
felhasználás elve sériilne.

A gazdasági, miÍszaki és min ségi, illetve a szerzodés teljesítésével kapcsolatos szempontok
vizsgáIata során a Megrendel megállapttoÍta, hogy a további szolgálta ísok beszerzése nem
val síthat meg más szerzodo féllel, mivel a megval sítand tervezési feladatok egy beruházáshoz
kapcsol dnak, továbbá a tervezési feladatok megbontva, adott esetben t bb tewezovel kcitcitt t bb
szerz dés írtján t rtén megval sítrísával a szolgáltatás tényleges funkci ja veszne el, valamint a
tervezés során kialakításra keri'il egységes arculati kialakítás és sszképi megielenés nem lenne
biztosított a Megrendel számára.
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A szerzodés targyának jellege (tervezés) és a szerzodéshez kapcsol d további k riilmények, így a
Versenysemlegesség kcivetelménye, valamint a beruházás mérete, jellege és a hazai tamogatásb l
megval sul volta, a kciltséghatékonyság szempontja nem teszi lehet vé a szerzod fél személyének
változásátt Sem gazdasági, sem miíszaki okb l, az eredeti szerzodéssel beszerzett szolgáltatásokkal
val felcserélhet ség vagy egyÍittmiÍkcidés miatt, továbbá a Megrendel számátajelent s háttánnyal
és a k ltségek megsokszoroz dátsával jáma.

A tervezés egyes részfolyamatai Szorosan egymáshoz kapcsol dnak, egymásra éptilnek, továbbá a

tervezés munkaszervezése egy Tervez esetében oldhat csak meg.

A gazdasági okok kozcitt kívánják a felek rcgzítení aztis, hogy más tervez bevonása esetén egyes
részek tervezési feladatait íljb l kellene kezdeni, amely a hatrírid re tekintettel jelent sen

veszélyeztetné a projekt megval sításának iitemezését. Erre tekintettel aránytalanul nagy kockázatot
jelentene _ a gyakorlati szempontb l is megkérd jelezhet a tervezési feladat megbonüísa.

A fentiekben felsorolt gazdasági és miiszaki - min ségi kovetelmények mind-mind olyan tényezok,
amelyek kockázatot j elenthetnek a projekt megval sítására.

A felek rogzítik,hogy jelen m dosítas II. pontjábanrogzítetthatárido m dosítások nem változtatjÍk
meg a szerzodés általános jellegét, továbbá az ellenérték n vekedésére sem kertil sor.

3./ Jelen szerzodésm dosítríst a felek olvasás és éttelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
egyez t'j váhagy lag írjátk alá.

1. szátm melléklet: Tervezési Program (váltoÍatási utasításokkal rr dosítva, egyseges
srerkedbe foglalva)

Lenti, 2018. jírlius 26.

Aláírás:

lm:
Aláírás:

fit}fuE#'pl*Anr* pÍrÉez rern
.lí$Btwrszog, \ sáotárryl u. 1
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Képvisel nevé:
Trajer Ferenc

ugyvezeto
Teruezo képviseletében

Képvisel neve:
Kutfej Attila
ugyvezeto
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