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1. SZERZŐDŐ FELEK 

1.1. Megrendelő: SZIGLIGET Község Önkormányzata 

   Cím:  8264 Szigliget, Kossuth u. 54.  

   Adószám: 15427621 – 2 - 19 

   Bankszámla: OTP 11748052 - 15427621 

  a továbbiakban: Megrendelő. 

1.2. Tervező:  

   Cím:   

   Adószám:  

   Bankszámla:  

   a továbbiakban: Tervező. 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

2.1. Előzmények 

 

A Megrendelő a „Világörökség helyeinek fejlesztése GINOP-7.1.6-16-2017-00004” 

számú, elnyert pályázat keretében tervezi megvalósítani a Szigligeti Vár turisztikai 

fejlesztését.  

A fejlesztésre készített építési engedélyezési dokumentációt a Hatóság elfogadta és 

arra építési és örökségvédelmi engedélyt adott ki, melynek ügyiratszáma VE- 09D / 

EOH/ 02005 – 5 / 2017. A határozat VE – 09D / EOH/ 02005 -6/ 2017 ügyiratszámon 

jogerőre emelkedett. 

Megrendelő, mint ajánlatkérő 2018. ...... napján a „Szigligeti vár felújítása kiviteli 

terveinek elkészítése és tervezői művezetés” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 117. § szerinti közbeszerzési eljárást (a 

továbbiakban: közbeszerzési eljárás) indított. 

Megrendelő a közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok mindenre kiterjedő 

és részletes vizsgálatát követően, a közbeszerzési dokumentumokban (a továbbiakban: 

dokumentumok) meghatározott, valamint a kapcsolódó jogszabályokban is rögzített 

feltételeket is figyelembe véve 2018. ….. napján a Kbt. 79.§ (2) bekezdésének 

megfelelően írásban eredményt hirdetett. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott 

döntése szerint a nyertes ajánlattevő Tervező lett. 

A szakmai ajánlatban megjelölt vezető tervező megnevezése:  

 

2.2 . A Tervező feladata 

I.  Kiviteli tervek készítése a vonatkozó jogszabályokban, (különösen a 

312/2012 (XI. 8.) korm. r.) meghatározott tartalommal, a jogerős építési és 

örökségvédelmi engedély határozat  és tervdokumentáció  alapján. 



 

 

II.  Tervezői művezetés a kivitelezés időszakára: 60 mérnöknap 

2.3. Példányszám 

Tervező a terveket a jogszabályokban előírt tartalommal az alábbiak szerint szállítja: 

• 3 pld. nyomtatott tervdokumentáció 

• 2 pld. digitális dokumentáció (.pdf és szerkeszthető .dwg, illetve .doc, .xls) 

3. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 

3.1. kiviteli tervekre vonatkozó szállítási véghatáridő: a szerződés aláírásától számított 

75 nap 

 

3.2. Tervező jogosult a szerződésben megjelölt határidők előtt is teljesíteni. 

4. TERVEZÉSI DÍJ 

4.1. A Tervezőt a 2. pontban megjelölt munkáért az alábbi, közös megegyezéssel 

megállapított díj illeti meg: 

Kiviteli terv és a felhasználási jogok ellenértéke  Ft +ÁFA 

Tervezői művezetés díja  Ft +ÁFA 

Összesen  Ft +ÁFA 

    azaz:                                                                          forint +ÁFA 

 

A fenti díj tervezési díj, nem tartalmazza a szakhatósági és a hatósági eljárások, a 

közműszolgáltatók eljárási- és adatszolgáltatási díjait, valamint a fizetendő illetékeket.  

Felek megállapodnak, hogy Megrendelő az elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan 

és kizárólagos felhasználási jogokat szerez, a Tervező pedig ezúttal nyilatkozik ezen 

felhasználási és szerzői jogok átruházásáról és arról, hogy a fenti díj ezen jogok 

ellenértékét is tartalmazza. 

Tervezői művezetés napidíja: ...... Ft + ÁFA / mérnöknap 

5. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, IDŐTARTAMA 

5.1. A szerződés annak mindkét Fél általi cégszerű aláírásakor lép hatályba és azt a 

Felek a tervezés, valamint az annak alapján megvalósuló építési beruházás 

időtartamára, előreláthatólag 21 hónapra kötik. 

5.2. A szerződést a Felek csak írásban, közös akarattal módosíthatják, figyelemmel a 

Kbt. 141. § -ában foglaltakra. 

 

 

 



 

 

6. TERVEZŐI SZOLGÁLTATÁSOK 

6.1. MŰSZAKI TARTALOM 

6.1.1. KIVITELI TERV 

A kiviteli tervdokumentáció az építési és örökségvédelmi engedélyezési terv és határozat,  

alapján készül. A dokumentáció komplexen tartalmazza a megépítéshez szükséges terveket, 

műszaki leírásokat a megbízásban résztvevő szakágakban. A Tervező a kivitelezési tervek 

készítése során a tervezési programban vagy az építési engedélyezési építészeti-műszaki 

dokumentációban meghatározott elvárt műszaki teljesítményeket – az építtető egyetértése 

mellett – legalább az elvárt teljesítményadatok megadásával teljesíti minden egyes építési 

termék esetén. 

A kiviteli tervek tartalma: 

(a 312/2012 (XI.8.) Korm. r. 8. sz. melléklete szerint) 

- Kiviteli tervanyagok szakáganként 

- Kiviteli szintű műszaki leírás szakáganként 

- Konszignációk 

- Árazatlan és árazott kiviteli szintű költségvetési kiírás szakáganként 

- Részlettervek, csomópontok 

 

A Tervező továbbá javaslatot tesz a Megrendelő számára a kivitelezés teljesítési 

ütemezésére.  

A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésére figyelemmel az építési 

beruházás becsült értékének meghatározásához a tervező köteles elkészíteni és 

aláírásával ellátni a kiviteli terv alapján egy árazott költségvetést (tervezői 

költségbecslés), amely tartalmazza az építési beruházással kapcsolatban felmerülő 

valamennyi szükséges munkatételt. 

6.1.2. TERVEZŐI  MŰVEZETÉS 

Szerződő felek megállapodnak, hogy a kivitelezési munkák megvalósítása érdekében a 

Megrendelő a tervezésben résztvevő szakágakban, a megrendelő előzetes értesítése alapján, 

1 mérnöknap/szakág/alkalom (ténylegesen elvégzett) elszámolással a Tervezőtől összesen 

60 mérnöknap tervezői művezetői szolgáltatás igénybevételére jogosult, melynek díját a 

tervezői díj magában foglalja.  

6.2. RÉSZT VEVŐ SZAKÁGAK 

Alapszakágak: 

 - építészet 

 - tűzvédelem 

 - statika - magasépítés 

 - gépészet: - víz-, csatorna 

 - elektromos: - erősáramú hálózatok 

 -  - gyengeáramú védőcsövezés 

Kiegészítő szakágak: 

 - út-, és környezetrendezés: - kert- és növénytelepítés 



 

 

   - térburkolat, térvilágítás 

 - környezetvédelem, hulladékkezelés 

          - kályhák rekonstrukciós tervezése 

          - akadálymentesítés 

          - műemléki szakértés 

          - külső víz – csatorna, elektromos 

   

6.3. A TERVEZÉS HATÁRA 

A tervezés terület határa a Szigliget,  07  hrsz. alatt bejegyzett ingatlan területe. 

6.4. A TERVEZÉS ÜTEMEZÉSE 

Kiviteli terv – végszállítás: a szerződés aláírásától számított 75 nap 

 

6.5. RÉSZTVEVŐK NÉVSORA 

A Megrendelő részéről: 

 

polgármester Balassa Balázs 

  

 

A Tervező részéről:  

 

  

  

  

  

 

A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell 

teljesítenie, figyelemmel a Kbt. 138. § (2) bekezdésében foglaltakra is.  

A Tervező a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont 

alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles 

előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt 

vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott 

alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett 

alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 

alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya 

alatt.  

7. A TERVEZŐ KÖTELEZETTSÉGEI 

7.1. A Tervező a Magyar Szabványoknak és műszaki előírásoknak megfelelő 

tervdokumentációt készít. 

7.2. A Tervező felel a birtokhatáron belül a szabványosságért, az épületből és a 

technológiából fakadó adottságok figyelembevételével.  



 

 

7.3. A Tervező szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során jogosult alvállalkozó 

igénybevételére. 

7.4. A Tervező figyelembe veszi a tervezés során a tervező- és szakértő mérnökök, 

valamint építészek szakmai kamaráiról szóló többször módosított 1996. évi LVIII. 

törvényt és az ennek alapján készült szabályzatokat. 

7.5. A Tervező feladata a tervekkel kapcsolatos valamennyi ügyintézés, az 

engedélyezési eljárásokban való közreműködés. 

8. A MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI 

8.1. A Megrendelő a szerződés aláírásakor megnevezi az egyeztetésre kijelölt 

képviselőjét.  

8.2. Megrendelői adatszolgáltatás 

• a jogerőre emelkedett építési és örökségvédelmi határozat és dokumentáció  

     

• A területről rendelkezésre álló dokumentációk, közműszolgáltatói szerződések 

• A tervezési területre való bejutás biztosítása 

A Tervező a Megrendelőtől a felsorolt adatokon felül egyéb adatszolgáltatást is kívánhat, 

melynek szükségessége a szerződés megkötésekor még nem merülhetett fel. A 

Megrendelő vállalja, hogy ezeket az adatokat a Tervezőnek szolgáltatja, esetenként 

megállapodott határidőre. 

8.3. A Megrendelői jóváhagyások, bírálat 

A jóváhagyáshoz szükséges egyeztetéseken a Tervező a Megrendelő értesítésére 

köteles részt venni. A tervezőnek lehetősége van a tervrészleteket folyamatosan (de 

maximum 3 részletben) leadni bírálatra úgy, hogy a már az észrevételeknek 

megfelelően javított tervek összhangjának, koherenciájának vizsgálatára 

Megrendelőnek legalább 5 nap álljon rendelkezésére. A Megrendelői bírálatra 

összességében legalább 15 napot biztosítani kell. A Tervező a bírálat során tett 

észrevételeknek megfelelően köteles a terveket javítani és a szerződés 6.4. pontja 

szerinti határidőre a javított terveket leszállítani. -  

8.4. A Megrendelő jogosult a tervezési munkát figyelemmel kísérni, a Tervező 

kezdeményezése alapján köteles a konzultációkon, tervbírálatokon részt venni és az 

elkészült munkarészekkel kapcsolatban a továbbtervezés szempontjából lényeges 

kérdésekben állást foglalni. A jóváhagyásával készült megoldást a Megrendelő 

utólag nem kifogásolhatja, illetve annak megváltoztatására vonatkozó igényének 

következményeit (tervezési díj-, határidő módosítást stb.) viseli.  

8.5. A Megrendelő folyamatosan együttműködik a Tervezővel annak érdekében, hogy 

vállalását akadálytalanul és maradéktalanul teljesíthesse. 

9. TELJESÍTÉS, KÉSEDELEM, BIZTOSÍTÉKOK 

9.1. A Tervező akkor teljesített, ha a szerződés tárgyát képező dokumentációt a 

szerződésben előírt példányszámban a Megrendelő részére leszállította. A 

Megrendelő a tervszállítást követően, a 8.3. pontban részletezett határidőn belül a 



 

 

tervdokumentációt észrevételezheti. A Tervező akkor is határidőre teljesített, ha a 

Megrendelő észrevételei, valamint a hatóságok esetleges kikötései alapján a 

szükséges kiegészítéseket, ill. javításokat 5 (öt) munkanapon belül elvégzi. A 

Megrendelő észrevételezése alapján készült kiegészítések, módosítások nem 

mentesítik a Tervezőt a jogszabályban előírt tervezői felelősségvállalás alól. A 

Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az 

elismerés megtagadásáról legkésőbb a Tervező teljesítésétől vagy az erről szóló 

írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles 

nyilatkozni. 

9.2. A Tervező a szerződésben rögzített határidők tekintetében a nettó tervezési díj 

0,5%/nap, maximum a tervezési díj 15 %-át, azaz tizenöt százalékát kitevő 

késedelmi kötbér megfizetését vállalja. 

9.3. Tervező az általa készített dokumentumok tekintetében tervezői jótállást vállal a 

szerződés teljesítését követő 36 hónapig, de legfeljebb a tervek alapján lebonyolított 

építési beruházás megvalósulásáig. Tervező a jótállási kötelezettség biztosítására 

köteles legkésőbb a végleges kiviteli tervdokumentáció Megrendelőnek történt 

igazolt átadását követő 5. napig a nettó tervezési díj 3%-ának megfelelő mértékű, a 

Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti jótállási biztosítékot nyújtani a 

Megrendelőnek. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása a kiviteli tervekre 

vonatkozó számla kiállításának előfeltétele.  

 

10. SZERZŐDÉSES KÖRÜLMÉNYEK 

10.1. Ha a szerződés megkötése után olyan törvény vagy rendelet (előírás, szabvány, 

szabályzat) lép hatályba, melynek rendelkezése a szerződés teljesítésére kihatással 

van, vagy melynek folytán a már elkészített munkarészeket át kell dolgozni, a 

szerződést a Felek módosíthatják. 

10.2. A hatóságok koordinálatlan működéséből vagy hatósági, illetve szakhatósági 

egyeztetés során felmerülő, a Tervező felelősségi körén kívüli akadályoztatás 

esetén a tervezési határidő módosulhat. Ilyen körülmény bekövetkeztéről a Felek 

kölcsönösen tájékoztatják egymást. 

10.3. A Tervező a meglévő adottságokat szerződéskori ismeretei szerint veszi 

figyelembe. Amennyiben a tervezési programot változtatni kell - az adottságok, a 

hatósági és szakhatósági egyeztetések során felmerült körülmények vagy egyéb 

körülmény felmerülése miatt - a szerződést a Felek módosíthatják díj, határidő és 

műszaki tartalom vonatkozásában. Az addig elvégzett tevékenységet a Tervező 

jogosult leszámlázni. 

11. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA 

11.1. Szerződő Felek a határozott időtartamú jogviszonyukra figyelemmel a szerződés 

rendes felmondással történő megszüntetését kizárják. 

11.2. A Felek jogosultak a szerződést azonnali hatállyal felbontani, ha a másik Fél 

nyilvánvalóan durva, vagy ismételt szerződésszegést követ el, beleértve a szerződéses 



 

 

ütemezéshez képest, saját hibájából bekövetkező jelentős késedelem okozását is, vagy 

nyilvánvalóan megszegi a jelen szerződésre alkalmazandó jogszabályokat és ezeket nem 

orvosolja haladéktalanul, az írásbeli felszólítást követően.  

Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon -, ha Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - 

ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 

ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel; 

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel. 

 

12. A FELEK JOGAI 

12.1. A szerződéses jogok átruházása 

A szerződés harmadik fél részére át nem ruházható csak a Felek közös és egybehangzó 

akarata esetén. A szerződés nem használható fel egyik Fél részéről sem 

hitelfedezetként, a közös megegyezés esetének kivételével. 

12.2. Védelmi és információs jog 

A jelen szerződés alapján készített dokumentációkon és tervszolgáltatásokon 

túlmenően tilos a Felek és alvállalkozóik számára a másik Fél írásos hozzájárulása 

nélkül harmadik személy részére adatot szolgáltatni, dokumentációkat, terveket átadni 

vagy kinyomtatott anyagot közzétenni. 

12.3. Felhasználási jog, szerzői jog 

A jelen szerződés alapján elkészített tervdokumentációkat a Megrendelő a tervezési 

díj kiegyenlítése után jogosult felhasználni, és ezzel egyidejűleg megszerzi a tervek 

szerzői jogát. 

13. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

13.1. Megrendelő a tervezési díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően, a Ptk. 

6:130. §-ában foglaltak szerint a számla kézhezvételét vagy – ha bármely, a Ptk. 

6:130. § (2) bekezdésében szabályozott körülmény fennáll – az igazolt 

szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül, számla ellenében, átutalással, 

forintban (HUF) fizeti meg Tervező bankszámlájára. 

13.2. Az ellenérték kifizetése a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 számú projekt keretében 

100%-os támogatásból, utófinanszírozással történik. 



 

 

13.3. Tervező tudomásul veszi, hogy a központi költségvetésből, beleértve az 

önkormányzati alrendszer költségvetését – az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény (Áht.) 50.§ (1) bekezdés c) pontjával és a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjával összhangban –, csak 

olyan szervezet részére teljesíthető szerződés alapján kifizetés, amelynek 

tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint a támogatás felhasználására irányuló 

tevékenysége átlátható. Ennek igazolására a számla benyújtásával egyidejűleg 

Tervező Átláthatósági nyilatkozat benyújtására köteles Megrendelő felé.  

13.4. Tervező nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben 

olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a 

Tervező adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

13.5. Tervező 3 (három) db részszámla és 1 (egy) db végszámla benyújtására jogosult az 

alábbi ütemezés szerint: 

I. ütem: - kiviteli terv elkészítése – a részszámla összege a 70%.  
II. ütem: tervezői művezetés 30%-os építési beruházás teljesítés esetén, a tervezői díj 

10%-a 
III. ütem: tervezői művezetés 60%-os építési beruházás teljesítés esetén, a tervezői díj 

10%-a 
IV. IV. ütem: tervezői művezetés 100%-os teljesítés építési beruházás esetén, a tervezői 

díj 10%-a 
  

Tervező számláját egy példányban, a Megrendelő nevére, székhelyét és adószámát 

feltüntetve kell kiállítani és Megrendelő székhelyére megküldeni. Tervező a 

kibocsátott számláján köteles feltüntetni a szerződés tárgyát, valamint köteles a Kbt. 

135. § (3) bekezdése szerinti kifizetési konstrukció kapcsán alvállalkozói 

szerződéseiben is ezen formai és tartalmi kellékeket az alvállalkozói számlákra 

vonatkozóan előírni és érvényesíteni. Tervező számlájának melléklete a teljesítés-

igazolás. A leírtaktól eltérően kiállított számla esetében Megrendelő jogosult azt 

azonosíthatatlanként visszaküldeni. Az ebből eredő fizetési késedelem miatt a 

Tervező, valamint az alvállalkozók késedelmi kamatot nem érvényesíthetnek 

Megrendelővel szemben. 

13.6. Megrendelő egyéb fizetési késedelme esetén Tervező a Kbt. rendelkezéseinek 

megfelelően jogosult a Ptk. 6:155. §-ában meghatározott késedelmi kamatot 

követelni. 

15. A SZERZŐDŐ FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

15.1. A szerződés sikeres teljesítése érdekében a Felek minden − a szerződést érdemben 

érintő kérdésben − kölcsönösen tájékoztatják egymást. 

15.2. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük lévő, szerződésből eredő 

esetleges viták elintézését közvetlen tárgyalás útján kísérlik meg. Amennyiben ez 

sikertelen, a Felek bírósághoz fordulhatnak. 



 

 

15.3. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt., az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 308/2015. (X. 27.) 

Kormányrendelet szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek 

megfelelően a közbeszerzési eljárást és az annak alapján megkötött szerződés teljesítését, a 

szerződés módosításának jogszerűségére kiterjedően rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy 

részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem 

tagadható meg. 

15.4. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés nyilvános, tartalma 

közérdekű adatnak minősül, így kiadása harmadik személy részére nem tagadható meg. 

15.5. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Tervező 

köteles minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni, 

az ellenőrzés hatékonysága és Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése 

érdekében. 

 

16. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 

16.1. A Tervező a szerződés aláírásakor az egész éves tervezői tevékenységére vonatkozó 

30,0 MFt/év összegű és a szerződésben megnevezett létesítmény tervezésére 

kiterjesztett 15,0 MFt/kár összegű felelősség biztosítási dokumentumait bemutatta, 

melyek másolata jelen szerződés mellékletét képezi. 

17. EGYÉB FELTÉTELEK 

17.1. A szerződés keretében végzett munka SZJ szerinti besorolása  

  71 11  Építészmérnöki tevékenység 

  71 12  Mérnöki tevékenység, tanácsadás 

17.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Ptk., a Kbt. az 

építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 

30.) Kormányrendelet, a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet, az adózás rendjéről 

szóló 2017. évi CL. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv-t és a 

végrehajtási rendeletében foglaltakat és az egyéb kapcsolódó jogszabályok 

vonatkozó rendelkezéseit, valamint a közbeszerzési eljárásban készített ajánlatételi 

felhívás, valamint dokumentáció előírásait kell alkalmazni.  

18. MELLÉKLETEK . 

Építési és örökségvédelmi dokumentáció, 

Hatósági engedélyek 

Felelősségbiztosítási kötvény másolata 
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 Megrendelő Tervező 
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