
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDES

anely létrejött egyrészről Pápa Város Önkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. l2.,
képviseletéberr: Dr. Áldozó Taniás polgár,rnester, bankszámlaszárn: 

-OTP 
Bank Rt. Pápai Fiókja

117 48045-154294l0-00000000; adószám: l54294|02|9) atovábbiakban, rnint Megrendelő,

rnásrészről a EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálőzatépítő és Szerelő Kft. (Székhelye: 9027
Győr, Karrdó Kálmán írt l3., képviselője: Marosvár,i Ár,pád ügyvezető igazgatő; Csulak Ferenc
ügyvezető igazgatő, cégjegyzékszárria: Cg. 08-09-0l1380, bankszámlaszán: UniCredit Barrk Hungary
Zrt. l09l8001-00000005-08660005, adószárn: Il],53937-2-44) a továbbiakban, mint Vállalkozó között
az alulírott helyen és napon, az a|ábbi feltételek szelint:

I.

Előzmények

1, Megrerrdelő, rnint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. töLvérry (a
továbbiakban: Kbt.) alapján rryílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési
eljárás) folytatott le. Megrerrdelő a közbeszerzési eljárás tár,gyát és mennyiségét az aiáD|aíi
felhívás 2. pontjában lratároáa rneg.

A beszerzés tárgya és mennyisége:

,,Pápa, TÓkert utca és Dózsa Gyöfrj uícű kereszíezőíIésében taIáIható gyalogtitkelő megvilágítása"

2, Megrendelő a közbeszelzési eljárásában benyújtott ajánlatokat rnegvizsgálta, egymással
összevetette, és döntését 2011. július 14. napján kihirdette. Megrendelő közbeszerzési
eljárásbarr hozott döntése szerint a közbeszerzési eljárásban a nyeftes ajánlattevő Vállalkozó
lett.

J.

4.

5.

II.

A szerződés tárrya

Meglendelő megre deli, Vállalkozó pedig elvállalja a szerződés tárgyát képező, lil, pont
szerinti létesítrrrény (a továbbiakban: létesítmény) építési murrkáinak teljes körű
megvalósítását ajelerr szeződéshez kapcsolódó egyéb mellékletek, így különösen az ajánlati
felhívás és dokurrrentáció taftalma szerint. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, lrogy
Megrerrdeló szánára ajelen szerződésben meglratározott munkákat sqját költségén elvégzi.

Vállalkozó feladata továbbá rrrinden egyéb a feladat megvalósítasálroz sziikséges nrunka
elvégzése és költségeinek viselése, különös tekintettel azon rnellékmunkákra és r,áfordításokra,
amelyek a vonatkozó szabványok és a szakmai gyakorlat szerint a munka elvégzéséhez
taftoznak.

A közbeszelzési eljár,áslioz, illetőleg a jelen sze[ődéshez kapcsolódó vagy annak rriellékletét
képező okiratokon kívüIi egyéb tervek, dokumentuInok elkészítése Vállalkozó feladata. Az
ilyen terveknek, dokumentumoknak mirrden tekintetben összliangbarr kell lenniük a
közbeszerzési eljárással és a jelerr szerződéssel, és azokat előzetesen Vállalkozó köteles
jóváhagyás céljából Megrendelónek bernutatni.

Bárrnilyen a Vállalkozó vagy tervezője által kezdelrrényezett rlíiszaki r,áltozás ajánlatkéLői
engedélyezése előtt a Vállalkozó köteles a változás költségkihatásait bemutattli. és a
Meglendelóvel jór,áhagl"atni. A l,áltozás véglehajtása csak ilyen jóváhagyás után lehetséges,
I]]eI"t aZ e nélkiil r,égzett bánnill,en eltérést a Vállalkozó saját kockázatára hajt_la r,égre.

-1..,.t-- Ll,.



6.

Vállalkozó többletmunkák elvégzésére nem jogosult. A nregvalósítás költsége nem haladliatja
meg a Vállalkozó ajánlatában megjelölt ellerrszolgáltatás összegét.

Vállalkozó kijelenti, illetve kötelezettséget vállal arra, hogy

- a jelen szerzódést, anrrak mellékleteivel és a kapcsolódó iratokkal együtt teljes kör,űen
rnegvizsgálta, hiánytalanul elolvasta és megértette, azt kor|átozás nélküI jelen
aláírásával jogilag kötelezónek isrrreli el;

- az ajánlatkéLési dokumentációt nregisnrerte és azt a murrka elvégzésének alapjául
megfelelőnek találta;

- a dokumentáció és egyéb okilatok szövegét megéfiette, azokat nem taftja éftelmetlennek
vagy kétértelműnek;

- az esetleges felvilágosítás kéréseknél kielégító, elégséges magya[ázatot kapott;

- a szerződés tárgyát jelen szerződés lendelkezéseinek megfelelően és az abban
szabá|yozoííak szet,int, a vonatkozó rnagyal előírásokat betaÉva, I. osztályú mirrőségben
és I. osztályú anyagok fellrasználásával a szerződés szerinti lratáridőben, saját költségén
lriba- és hiánymentesen elkészíti;

Vállalkozó a jelen szerződésből eledó jogainak és kötelezettségeinek harmadik személyre
történő átrulrázására rrem jogosult. A jelen szerződést Vállalkozónak kell teljesítenie. A
teljesítésben 10 % feletti alvállalkozóként, illetőleg egyéb részlvevőkérrt csak olyan személy,
illetve szeruezet vehet részt, akiVamelyet Vállalkozó ajánlatában rnegjelölt. Felek az utóbbi
rendelkezéstől csak akkor térhetnek eí, ha az általuk előre rrern látható oknál fogva, a
szerződéskötést követően beállott körülrrrény fol}tán a szerződés vagy annak egy része rrem
volna teljesíthető és Megrendelő az egyéb szenély, szervezet közrerniiködéséhezhozzájárult.

A 7. pontbarr szabályozottakorr túlrnenóen Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során megjelölt
alvállalkozóin kívüli, a teljesítésben I0 Yo-ot meg nem lraladó rnértékben részt vevő
alv állalkozőt kizárólag Megrendeló egyetértésével vehet igénybe.

Vállalkozó a fentiekkel összhangban igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát
maga végezíe volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős mirrden
olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

7.

ilI.
Teljesítési határidők

10. Felek nregállapodnak abban, hogy Vállalkozó jelen szerződésben vállalt építési munkákat az
ajánlatában foglalt határidőre elvégzi.

A kivitelezés befejezési határideje: 2011. 10. 31.

Iv.
A felek jogai és kötelezettségei, együttműködése

11. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak rrraradéktalan
rrregvalósítása érdekéberr folyamatosatr együttrrrűködriek, és időben tájékoztatják egyrnást nem
csupán a szerződéses kötelezettségek teljesítéséről, de lninden olyarr köliilrnényről (tény, adat,
kérdés). amely a szerződés teljesítésére kilratással lehet.

Fenti kötelezettségiikrrek nregfelelően a felek képviselóik útján a késóbbiekben meglratát,ozott
időpontokban. de legaIább lretente egymással személyesen egyeztetnek, helyszíni kooldinációt
taftanak.

8.
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lz.

13.

vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljár,ás alapján megkötött szerződés, illewe
Megrerrdeló utasításai szelirrt köteles eljárni.

Az utasítás nen terjedlret ki a rnunka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést
tellresebbé.

MegreIldelő köteles a rnunkaterületet a munka rnegkezdésélrez szükséges állapotban a jelen
szerződés rnegkötését követően meghatározott idópontban átadni. vállalkozó kötelis a
terÜletet biZtonságosarr bekeríterii és őrizni, a megfelelő baleset- és tűzvédelenrről a vonatkozó
elóírásoknak megfelelőerr gondoskodni. A felvonulás, valamint a közmű-, és energiahasználat
kÖltségei Vállalkozót terhelik. A rnunkaterület átvételétől a míiszaki átadás_átvéteaidőpontjáig
vállalkozó felelósséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleértvi á
rnunkagépek, eszközök, belendezések és építési anyagok tár,olását és őizését, az élet- és
vagyonbiztonságot.

vállalkozó köteles a munkavégzést úgy negszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és
gyors befejezését. Ennek megfelelően vállalkozó köteles a Megr.endelőt rninden olyan
körülrnényről haladéktalarrul érlesíteni, arnely a teljesítés eredményisségét vagy határidőten
történő elvégzését veszélyezíeti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért
VállaIkozó felelósséggeI tartozik.

vállalkozó a munka megkezdésekor a vonatkozó elóírásoknak rnegíelelőerr építési naplót nyit,
s azt folyamatosan vezeti, illetőleg az épitkezés lrelyszínén tartja a munka befejezéséig. Feiek
a munkavégzéssel kapcsolatos Ininden lényeges körülmériyt, adatot és utasítási rögzúnek az
építési naplóban,

Vállalkozó felelős rnűszaki vezetője és adatai:

Név: .................,. ............ Egyed László
Lakcím: .....,......,.......,...,..8200 Pápa, Szent István út 9.

Telefonszám: ,...................301397-07 40

Jogosultsági karn. Sz............,.. ., MY-YIJ A-l9-S073lZ0I2

Megrendeló által a kapcsolattafiásra kijelölt személy:

Molnár István, Horváth András, Albert Herrrietta

Vállalkozó áltaI a kapcsolattartásra kijelölt szem éIylszetvezet:

Név: ................... ...,.............Pusztai Pál

Telefonszám: ...............,..,.30/9393-505

A felek 16., 17, és 18. pontok szerinti, kijelölt képviselői jogosultak Megrendelő, illetve
vállalkozó nevében az építési naplóba történő bejegyzéire, amely- azonban nem
eredményezheti a.ielen szerződés rnódosítását.

Megrendelő, illetóleg az általa kijelölt szernély vagy szefvezet a vállalkozó, annak
alvállalkozói, illetóleg a teljesítésbe bevont egyéb közlernűködők tevékenységét és
munkavégzését mindenféle korlátozás rrélkül, bármikor. jogosult ellenőrizni. Az elle]rőrzés
azonban a szükséges rnértéken felül nern zavarttatja vállalkozó munkavégzését, Megrendeló
minden beépítendó arryag és elvégzett rnunka ellenőrzésére jogosult a ielyszínen,- vagy a
gyáttás helyén, Az ellenórzést és a mintavételt végzó személyeliet Megrend;lő jeloli ki-Rz
építkezés solán az előíúak szerirrt el kell végeztetni a megfeleló vizsgáiatokat. A mintavételi
és ellenőrzési költségek a vállalkozót terüelik. A Megrendelő bárinilyen próba, r,izsgálat
fiiggetleIr szakértő által való elvégzését ellerrdellreti. A vizsgálatok költségét, u-"nnyib"n
azok igazolják, lrogy nem felel nreg a nrinőség az előírtaknak, vagy a Megrendelő által adott
utasításnak. a Vállalkozó viseli. Ellerrkező esetl]en a költség a MegI.elrdelót terlreli, Az
eltakalásra kerülő nrrrnkák elkészültének várlrató iclópontjáról vállalkozó köteies a
Megrendelót 48 (negvvenrrvoIc) órával rnegeIózóen építési naplóban értesíteni,

l4.

|6.

15-

17.

l8.

l9,

20.



22,

ZI. Vállalkozó kötelessége a bontási anyagok, hulladékok és körrryezetkárosító arryagok
kör,nyezetvédelmi követelményeknek rnegfeleló kezelése és ellrelyezése, valamint a
munkateíület melletti csapadékvíz elvezető rendszelek rnűszaki állapotárrak lnegóvása és
longálódás esetén azok lrelyreállítása.

v.

A szerződés teliesítése

Megrendelő kizárólag a lriba- és hiánymentes, I. osztályú minőségű teüesítést veszi át.

A rnűszaki átadás-átvételi eljáIást a Vállalkozó készre jelerrtése alapján a Megrendelő tűzi ki.
A vállalt teljesítési határidóre szóló készle jelentés leadásárak legkésóbbi idópontja a vállalt
határidó lejárta előtti 7. nap. Az eljárást a Megrendelő a készre jelentés kézlrezvétele utáni
legkorábban 7. napra tűzi ki.

A rnűszaki átadás-átvételi eljárás kitűzésének feltétele az átadási dokurnentáció jóváhagyása a
Megrendelő részérőI. Az átadási dokumentáció - a rnegvalósulási tervek, melynek
példányszáma 4 pld. a Vállalkozó készre jelentő levelének kötelező rnelléklete,

A műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának és az üzembe helyezési eljár,ás
megkezdésének feltétele szükséges és a műszaki dokumentációban meghatározott valamennyi
létesítmény rendeltetésszer,ű használatra alkalmas készültsége az előírt bizonylatokkal.

A műszaki átadás-átvételre és annak időpontjára a Ptk. rendelkezései az irányadók. A műszaki
átadás-átvétel keretében észlelt üzerneltetést nem akadályoző hiányokat és szükséges
kiegészítő munkákat a VáIlalkozó térítés nélkül és az akkol meglratározásra kerüló határidóre
köteles elvégezni (hiánypótlá$,

Az átadás-átvételi eljárás fentiek szerinti maradéktalan teljesítése esetén az eljárásról a felek
jegyzőkönyvet vesznek fel. Arnennyiben az átadás-áNételi eljárás sikertelen, úgy Vállalkozó
az ismételt átadás-átvételi eljárás feltételeit haladéktalanul teljesíti és az áíadás-átvéte|i
eljárásra új időpont rnegállapítását kezdeményezi Megrendelőnél.

Végszámla csak a sikeres átadás-áwételi eljárást követően nyújtható be.

Vállalkozó határidóben teljesít, ha az átadás-áWéíel a szerzódésben elóírt határidőn belül,
illetóleg határ,naporr megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át.

Az átadás-áWételi eljárástól számított egy éven belül az építési beruházás munkáit ismételten
megvizsgálni (utófeliilvizsgálati eljárás). Ezt az eljárást Megrendelő készíti eló és hívja rneg
arra a vállalkozót.

3l,

vI.

Módosítások

Felek tudornással bírrrak arról, lrogy a jelen szerződés módosítására közös megegyezéssel,
kizárólag a Kbt.-ben foglalt feltételek maladéktalan teljesülése esetérr van rnód. Megrendeló e

lendelkezésekre figyelemmel jogosult a kivitelezésre kerüló építmény vagy egyes részeinek
niirrőségi, rnennyiségi változtatá§íra,

Nem rninősiil Meglendelő részér,ől történó változtatásnak, lra a tervlnódosítás a Vállalkozó
érdekkörében felrnertilt ok Iniatt sziikséges (pl. az előírt anyag nem szerezhető be).

32. Mirrden, a jelerr szerződéshez és az azt nregelőzó közbeszerzési eljáráslroz kapcsolódó
tervdokr.rmentációt és egyéb okilatot a Vállalkozó a kivitelezhetóség szempontjából a
szelződéskötést llegelőzően saját felelósségére ellenórzött. EI,t,e tekintettel a

tervdokunrentáció. illetőleg az egyéb okiratok esetleges lribájára vagy hiáIryosságára való
hivatkozással a késóbbiek sor,árr szerzódésnródosítás nerrr kezdenrénvezlrető.

26.

24,

25-

z7.

29.

30.



33.

34.

AInennyiben a kivitelezés során elóre rrern látható rnűszaki problérnákkal kapcsolatosari
Vállalkozónak kér,dése rnerül fel, úgy Megrendelő erre 5 (öt) munkanapori belül a sztikséges
felvilágosítást megadja.

Vállalkozó kötelezettsége, hogy az érdekkörében felmerülő esetleges rnódosítások,
porrtosítások, tervértelrnezések (a továbbiakban együtC módosítás) rendezésélrez a tervező
közremiíködését és rendelkezésre állását biztosítsa. Abban az esetben, lra a módosítás
Vállalkozó érdekkörében rnerül fel, Megrendelő jogosult a módosítás szakmai
rrregalapozottságát Vállalkozó költségén ellenóriztetni,

Határ,idö módosítás irrdokául időjárási tényező nem érvényesítheó.

\1I.

Vállalkozási díj, fizetési feltételek

Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséét1
összesen l816 758 Ft + 25 % AFA, azaz Egymill.iő nyolcszáztizenhatezer
hétszázötvennyolc forint + 25 0Á áItalános forgalmi adó összegű vállalkozási díj illeti meg.
Ennek megfelelően a vállalkozási díj teljes bíuttó összege: 2270 948 Ft, azaz Kétmillió
kétszázhetvenezer kilencszázneglwennyolc forint átalányár.

Vállalkozó részszárnla benyírjtásá,a rrern jogosult.

Végszámla akkor nyújtható be, ha Vállalkozó és Megrendelő ajelen szerződés szelinti átadás-
átvételi eljárást sikeresen lebonyolította, és az ere vonatkozó jegyzőkönyv aláírásra került,

A fizetés a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltak szerint átutalással történik a számlák igazolt
teljeSítéSét követően.

A teljesítés igazolás alapján kiállított végszámlán szeleplő összeg Megrendelóre eső részét a
Megrendelő Vállalkozó UniCredit Bank Hungary Zft. l0918001-00000005-08660005számú
bankszárnlájára az adőzás rendjéról szőIő 2003. évi XCII. törvény 36/A. § (6) bekezdésében
foglaltakat figyelembe véve 45 napon belül átutalja.

Megrendelő kizárőlag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott alaki és tartalmi
követelményekriek megfelelő számlát fogadja be.

Meglendelő előleget nem biztosít.

VIII.

Késede|mes teljesités, meghiúsulás

Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben ajánlatában foglalt teljesítési határidőt a

Vállalkozó késedelrnesen teljesíti, úgy naponta a bruttó vállalási összeg S%-nak megfelelő,
azaz |l3 548 Ft késedelrni kötbért köteles fizetni naptári napi késedehni kötbérként.

Amennyiben a fenti határidó tekiritetében Vállalkozó szánára felróható módon 30 (harminc)
napot meghaladó késedelembe esik, úgy azt felek olyan fokú szerződésszegésrrek tekintik,
amely alapján Megrendelő egyoldalúan gyakorolhatja elállási jogát.

Megrendelő a 43. porrtban meghatározott késedelem rniatt íeImerüló kárárrak érvérryesítésér,e
is.iogosult.

45, Megrendelő a 43. polrt szelinti elj árásla j ogosult az alábbi esetekbetr is:

- Vállalkozó ellerr csőd-, felszáInolási vagy végelszárnolási eljárás indul;

- Vállalkozó méltárryolható ok nélkiil rrern kezdte meg a szerződés teljesítését;

35.

36.

37.

39.

40.

4l.

43.

44.



Ix.

Szavatosság, jótállás

41. A jótállási gararrcia idótartanrának lejárta elótt a felek a Megrerrdelő által kitűzött idóporrtban
bejárást tartarrak és az esetlegesen még fennálló hibákról, hiányosságokól jegyzőkönyvet
vesznek fel. A jegyzőkörryvben rögzített lribákat vállalkozó legkésőbb l5 (tizenöt) nápon
belül kijavítja és teljesítést írásban készrejelerrti MegrendeIő részére.

48. Vállalkozót a ferrtieken kívül a jogszabályokban nregliatározott idejű kötelezó alkalmassági
idó is terheli.

x,
Elállás a szerződéstől

A MegI,endeló a sze,zódéstőI bárrnikol elállhat, köteles azonban a vállalkozó kárát
megtéríterri.

Ha a munka végzése során a tények arra engednének következtetést, hogy a teljesítés hibás
lesz, a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött megfelelő határidl sikertelen
eltelte után gyakorollratja a 1ribás teljesítéséből eredójogokat.

Amenrryiben a vállalkozó a befejezési határidőhöz képest több mint 30 (lrarrninc) napos
késedelembe keri-il, az ajánlatkérőnek jogában áll - az elállási jogának gyakorláru é. u 43.
porrtban rrreghatározott kötbér étvényesítéséIr túl - a vállalkozót a rnunkateriiletról
levonultatrri és a lrátlalevó nunkát más vállalkozóval befejeztetni. A már teljesített
nunkarészekt'e a Vállalkozó gararrciális és szavatossági kötelezettségeit az ilyeri beavatkozás
nem tnódosítja,

- vállalkozó a teljesítést felfiiggesztette és Megrendeló erre ir.ányuló ír.ásbeli
felszólításának kézhezvételét követó l0 (tíz) rrapon beliil neln folytatta;

- Vállalkozó a jelen szerződés rendelkezéseivel ellelrtétesel] vori be alvállalkozőt vagy
egyéb közrerrriiködőt a teljesítésbe;

- Vállalkozó egyéb síllyos szerzódésszegést követ el.

46. Megrerrdelő fizetési késedelrne esetétr Vállalkozó a Kbt, rendelkezóseinek rnegfelelóen
jogosult azonnali beszedési megbízást benyújtarri, illetőleg a Ptk. szerinti késedelnri karnatot
követelrri.

5l,

52.

xI.

Titoktartás

szerződő felek megállapodrrak abban, hogy a jelen rnegállapodásban foglaltakat, valatrrint a
teljesítési.ik során az egytnásnak átadott inforrnációt bizalmasan, tizleti titokként kezelik. Ez
éftelemszeríten tretn vonatkozik arra az inforrnációm, amely titokban taltását jogszabály nern
teszi lehetővé.

Ha a Meg,endeló a válla|kozó teljesítése révérr új elgondolásrol. nlegoldásról vagy nrűszaki
istrreretról szerez tudonrást, ezt a Vállalkozó eiőzetes hozzájár.ulása nélkiil niással nen
ko7olI1eT I
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53.

xII.

Nyilatkozatok

Felek kijelentik, lrogy

- kellŐ felhatalnrazással ésjogkörrel rerrdelkezrrek jelen szerződés aláírására és teljesítésére;

- ajelen szerződés aláír,ását az erre kijelölt vezető, illetőIeg a cég igazgatóság a, vag vezető
testülete szabályszerűen engedélyezte és az rnegfelel az erre vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek;

- a jelerr sze.zódést a fél nevében aláír,ó személy nregfelelő, a vorratkozó jogszabályok által
rnegkívánt tegisztrált aláírási joggal rendelkezik, így r,észéről a szerződés aláírása és
teljesítése nem eredrnényezi más, olyan szeződés vagy egyéb jognyilatkozat
megszegését, Inelyben félként szerepel;

- nincs olyan fiiggóben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülrnény, arnely
kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vag}
saját teljesítési készségére, illetve képességére.

A jelen szelződéssel kapcsolatos bármilyen kérdésben a felek ír,ásban tesznek nyilatkozatot
egymásnak, ajánlott, tértivevényes levél útján.

XIII.

Jogviták rendezése

Felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják tendezni, s
csupán akkol fordulnak bírósághoz, ha a árgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.

Arnennyiben a tárgyalások azok kezdeményezésétől szárnított 30 (harminc) napon belül nem
vezetnek eredményre, úgy felek alávetik magukat a pertárgy értékétől fiiggően a pápai városi
Bít,óság, illetve a Veszprétn Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

xlv.
Biztosítás

vállalkozó anélkül, hogy korlátozná a saját, vagy a Megrendelő kötelezettségeit és
felelősségét, ajelen szerződés megkötésének időpontjától a sikerés műszaki átadás időpontjáig
köteles

o teljes körű élet- és balesetbiztosítást kötni a beruházási prograrr-r végrehajtásában
közrernűködő alkalmazottakra fiiggetlenül attól, hogy azok saját vagy
alvállalkozói alkalmazottai-e,

o teljes körű vagyonbiztosítást kötni a kapcsolatos anyagokra és eszközökre a teljes
pótlási, illetve helyreállítási költség méltékéig, tovább4

o felelősségbiztosítást kötni harmadik személynek okozott károkra.

Vállalkozó köteles a tárgyi építési munkára építés-szereIési felelősségbiztosítást kötni, iIletve
nreglévó építés-szerelési felelősségbiztosítását a tárgyi rnurrkára kite{eszteni.

vállalkozó köteles az építés-szerelési felelősségbiztosítás kedveznényezettieként a
Megrendelót megjelöIni.

Vállalkozó áItal megkötött biztosításnak ki kell tefjedllie a Megrendelónél esetleg felrnerülő
tlilrden olyan veszteségre és követelésre is, arnel), harnradik szetnélvnek okozott szenrély,i
sérÜlések, dologi károk. valatlint az ezekle visszavezethetó káI,ok következtébenjelentkeznek.
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62.

6t.

63.
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VáIlalkozó

csizrnadia péter pusztai pál

vállalkozó vállalja, hogy a fentieknek nregfelelő biztosítási szerződést - kötvényt - legkésőbb
a jelen szerződés aláírását követő 10 tnunkanapon belül bernutatja azzal, lrogy ennek
elttrulasztása esetérr a Megrendelő ajelerr szerződéstól elállrri j ogosult

vállalkozó vállalja, lrogy a díjfizetés igazolásaként a befizetési bizonylatról rendszeresen
rnásolatot küld a Megrendelő részére. A Megrendelő ugyarrcsak jogosult a szerzódéstől való
elállásra akkor, ha a Vállalkozó az esedékes biztosítási díjrészletek rnegfizetését elrnulasztja és
erniatt a biztosítási szerződés megszűnik,

vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a belulrázás sorárr bekövetkező mindennemű
káresetnérryt lraladéktalanul bejelent a Megretrdelőriek a kárbejelentés és rendezés érdekében
történő mielóbbi szakszerű eljárás ér,dekében, A bejelentés elnrulasztrisából eredő
következrrények a Vállalkozó terlrél.e esnek.

A felek rögzítik, lrogy arnenrryibett a Megrendelő kedveznérryezettkélrt bármely káresernény
következtéberr káfiérítést kap, úrgy a vállalkozó abbart az esetben sern mentesül a teljes kár.-
meg nem térült részérrek - megtéfítése, vagy a maradéktalanul szerződésszerű teljesítés alól.

Esetleges kár bekövetkezése esetéIr, ha a vállalkozó egyébként oly módon teljesít, hogy a
Megrendelőt semmilyen módorr kár nen éri, úgy ebben az esetben a Megrendeló a taneriiesi
összegfe nem tat igényt, azt aY állalkozőra engedményezi.

xv.
Egyéb rendelkezések

vállalkozó ajánlatában foglaltaknak rnegfelelően 90 838 Ft jólteljesítési biztosítékot nyújt
Megrendeló számára 3 éV jótállási időtartamra.

Az alánlati fellrívás, a dokumentáció, a helyszíni szernle jegyzőkönyve, Vállalkozó ajánlata,
valamint_ az ezen kívül feltett egyéb kérdések és az ezekre ádoft válaszok a jelen szerződés
elválaszthatatlan részét képezik. Anenrryiben a jelen pont szerinti okir.atok, illetőleg a jelen
szerződés szövege között ellentmondás lenne, úgy az előbbi okimtok szöveg e az iráttyadő.

ugyancsak ajelert szerződés elválasztlratatlan részét képezik a s zerződ,és mellékldei.
1. szálnú mellékle| Tételes árajánlat

A jelen szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a polgári Törvénykönyv, valamint a
vonatkozó egyéb jogszabályok rerrdelkezósei az irányadók.

Jelen megálIaPodast a felek képviselői elolvasás és közös éftelmezés utárr, mirit kinyilvárrított
akaratukkal mindenben negegtezőt, jőváhagyólag aláírták.
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NYILATKOZAT

CXXY\\, SzálTil, általános iorgalnri adóröl szóló törvény l42. § (3) bekezclése szerinti adóalanyiságI.ól

CXXVII. szánír, általáIros forgalnri_adóról szóló tör.vény l42. § (1) bekezdés b. pontja szeririti
termékértékesítés és szolgáltatás építési lratósági engedély-ktitelezettségérői

,].ltllírottak. nlint a

Társaság / egvéni vállalkozó neve:

\ansq:{.= \ tg1 §§r r a\\a\\sz\ sl§\\§q,
. --:,_..: egr.éni vállalkozó adószárna:

Pápa Város Önkornrányzata

\:\\\ql\'§.l.\).

15429410_2- 19
- ::. -ág cégjegyzéki szárrra:

Képviseló(k) rreve: Dr. Áldozó Tamás polgánnestel
Ferrtiekben körülírt vállatkozás kepliseló{i) ezútort n1 ilatkozzuk. hogy társaságuIlk / egyénit á]laIkozásorn a C)fiVlL szárnú. áIta.áttos f;,crh;;;il ji;;tL'törué,,y 

,r..i,,t,

nem adóalany, jogállása alapján tőle adó fizetése nem követelhető.

(a megfelelő rész atáhúzandó)
Felrtiekbert körülirr váilaIkozás képviselöti) ezúlon tlvilatk,

;il;§:?;:llíliifí.,&r","l| xn, t..a*í"ly",'ö,; ö;;}:í.1l;,ni.?#;'T'Í;:i,',JÍlT]
nyilvántartásba vett adóalanvló 

számÚ, áhalál)os loreallni aílóróI .r"ló 6;;;;;;r'"ii""ifo,oo,
,!!r!::,ld iri,;:;;;";rrrri,,;:#r":Iio":::.:::; :: Dóua G!örg! utc(l kcreszreződésében
CXxVll. szálnú. áltaIános r"".g"i,il 

"ái,or'r,o1:1';:i], J:J|,T,:''- 
igérrYbe veendö szolgáltalás a

építési hatósági engedély-köteles

nem építési hatósági engedél},-köte]es.

( a negfelető rész atáhúzandó)

Keit: 20] l. év ..,..\J!\,....,... tro 9.
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A CXXVII. szárrlLi. áltaIános fn -''"'-'
Un(ök) es tát,sasásunk ,, orr_""i.*i"r}ladól'ó] .sá]ó tö_r'veny l42.§ -ában foglaltak i
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Engedélyező hatóság címe:
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