
VÁLLALKOZÁSI SZERZÓDES

aniely létlejöt1 egylészlől Pápa Víros Önkormányzata (széklrelye: 8500 Pápa, Fő u. l2,,
képviseletéberr: Dr. Aldozó Tatnás polgár,rnester, bankszámlaszánr: OTP Bank Rt. Pápai Fiókja
1I7 48045-15429410- 10220003; adószárri: 154294I0Z),9).a íovábbiakban, rnint Megrendelő,

másfészről a EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft. (Székhelye: 9027
Gyór, Kandó Kállnán rit l3.. képviselóje: Marosvári Árpád iigyvezerö igazgató; Csulak Ferenc
ügyvezető igazgatő, cégjegyzékszárria: Cg. 08-09-011380, bankszárrrlaszárr: UrriCredit Bank Hurrgary
ZIt. t 0918001-00000005-08660005, adószárn: 11153937-2-44) a továbbiakban, rnint Válla|kozó között
az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

l.

I.

Előzmények

Meglendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003, évi CXXIX. törrlény (a
továbbiakban: Kbt.) alapján nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakbarr: közbeszerzési
elját,ás) folytatott le. Megrerrdelő a közbeszelzési eljárás tárgyát és rnennyiségét az ajáriati
felhívás 2. pontjában lratározta meg.

A beszerzés tárgya és nrenIryisége:

,,Pápa, Tapolctfői utca 69. sz. előtt takílható gyalogátkeIő megvilágítáSa"

Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat rnegvizsgálta, egymással
összevetette, és döntését 2011. jú|ius 14. napján kihirdette. Megrerrdeló közbeszerzési
eljár,ásban lrozott döntése szerint a közbeszerzési eljá,ásban a nyeúes ajánlattevő Vállalkozó
lett.

3.

4,

5,

il.
A szerződés tárgya

Megrendeló megrendeli. Vállalkozó pedig elvállalja a szerződés tárwát képező, i/1. pont
szerinti létesítlnény (a továbbiakban: létesítmény) építési rnunkáinak teljes kör,ű
rnegvalósítását a jelen szerzódésliez kapcsolódó egyéb meIlékletek, így kiilönösen az aján|aíi
felhívás és dokumentáció taftalma szeril-tt. Vállalkozó kötelezettséget vállal atra, hogy
Megrendelő számáIa ajelen szerződésben meghatározott rnunkákat saját költségén elvégzi.

Vállalkozó feladata továbbá minde egyéb a feladat megvalósítiásálroz szükséges munka
elvégzése és költségeinek viselóse, ktilönös tekintettel azon nellékrnunkákra és ráfordításokra.
amelyek a vonatkozó szabvályok és a szakrnai gyakorlat szelint a mr"rnka elvégzéséliez
taftoZnak.

A közbeszerzési eljáráslroz, illetóleg a jelen szerzódéslrez kapcsolódó vagy atrnak rnellékletét
képező okiratokorr kívüli egyéb telvek, dokurlentumok elkészítése Vállalkozó feladata. Az
ilyen telveknek. doktlmerrtutnoknak rrrinden tekintetben összhangban kell lenniük a
közbeszerzési eljár,ással és a jelen szerződéssel. és azokat előzetesen Vállalkozó köteles
jóváhagyás céljából Megrendelőnek beInrttatni.

BáI,mil;,err a Vállalkozó vagy tervezóje által kezdenrénl,ezett nrűszaki r,áitozás ajánlatkér,ói
engedél},ezése előtt a Vállalkozó köteles a változás költségkihatásait benltltatni. és a
Megtendelóvel jóváhag_"-atni. A \,áltozás végrelrajtása csak ilyen jóválragyás után lelretséges.
n)eft az e nélktil végzett bánnil.ven eltéIést a Vállalkozó saját kockázatára ha.jtja végre.

Vállalkozó többIetmunkák elr,égzésér,e trem jogosult, A nregvalósítás költsége nem haladIratja
neg a VáIlalkozó ajárrlatában rnegjelölt ellenszolgáltatás összegét.
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6,

7.

Vállalkozó kijelenti, illetve kötelezettséget vállal arra, hogy

- a jelerr szerzódést. anrrak mellékleteivel és a kapcsolódó iratokkal együtt teljes körűen
megvizsgálta, liiárrytalarrul elolvasta és rnegértette, azt korlátozás nélkiil jelen
aláírásával.iogilag kötelezónek ismeri el;

- az ajánlatkércsi dokurnentációt megismette és azt a munka elvégzésének alapjául
megfelelőnek találta;

- a dokumentáció és egyéb okiratok szövegét megértette, azokat nem taftja éftelmetlennek
vagy kététtelmíinek;

- az esetleges felvilágosítás kéréseknél kielégítő, elégséges magyalázatot kapott;

- a szerződés tát,gyát jelen szet,ződés rendelkezéseinek rnegfelelően és az abban
szabályozottak szerint, a vonatkozó magyar előír,ásokat betaÉva, I. osaályú mirróségben
és I. osztályú anyagok felhasználásával a szerződés szerirrti határidőben, saját költségén
Iriba- és Iriánynrerrtesen elkészíti;

Vállalkozó a jelen szerződésból eledő jogainak és kötelezettségeinek lialrnadik szetnélyre
történő átruházására nem jogosrrlt. A jelen szerződést Vállalkozónak kell teljesítenie. A
teljesítésben 10 % feletti alvállalkozóként, illetőleg egyéb résztvevőként csak olyarr személy,
illetve szetvezet vehet részt, akit/amelyet Vállalkozó ajánlatában megjelölt. Felek az utóbbi
rendelkezéstől csak akkor térlretriek el, ha az általuk elóre nenr látlrató oknál fogva, a
szerződéskötést követően beállott körülrnérry fol},tán a szerződés vagy atrnak egy része nenr
volna teljesíthető és Megrerrdelő az egyé6 szeméIy, szervezet közreműködéséhezhozzájful|t.

A 7. pontban szabályozottakon túlnretrően Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során megjelölt
alvállalkozóin kívüli, a teljesítésben l0 %-ot meg nem haladó mértékben részt vevő
alvállalkozót kizárólag Megrendelő egyetértésével vehet igénybe.

Vállalkozó a fentiekkel összlrangban igénybe vett alvállalkozóért írgy felel, mintha a munkát
maga végezte volna, alvállalkozó jogosulatlarr igénybevétele esetén pedig felelős rninden
olyan kárért is, amely anélkül nem követkuett volna be,

9.

III.

Teljesitési határidők

l0. Felek megállapodnak abbarr, hogy Vállalkozó jelen szerződésben vállalt építési munkákat az
ajánlatában foglalt határidóre elvégzi.

A kivitelezés befejezési liatárideje: 2011. 10.31.

8.

11,

IV.

A felek jogai és kötelezettségei, együttrnűködése

Szerzódó felek rnegállapodnak abban, lrogy a jelen szelzódésben foglaltak maradéktalan
megvalósítása érdekében folyamatosan együttműködnek, és időberr tájékoaatják egymást nern
csupán a szerződéSes kötelezettségek teljesítéSéfől, de minden olyan körülrnényrőI (tény, adat,
kérdés), arrrely a szelződés teljesítésére kihatással lehet.

Fenti kötelezettségtiknek rnegfelelóen a felek képviselóik íltján a későbbiekben rneghatálozott
idóporrtokban, de legalább hetente eg},mással szenrélyesen egyeztetnek. lrelyszírii kooldirrációt
taItanak.

Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján lnegkötött szerzódés, illetve
Megrerideló utasításai szelint köteles eljár.ni,

12.



]]]-

Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszeruezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést
terlresebbé.

Megrerrdelő köteles a munkateriiletet a munka rrregkezdésélrez szükséges állapotbarr a jelen
szefződés megkötését követóerr meghatározott idópontbarr átadni. vállalkozó köteles a
területet biztoriságosan bekeríteni és őrizni, a rnegfeleló baleset- és tűzvédelernról a voriatkozó
előírásoknak megfelelően gondoskodni. A felvonulás, valamilrt a közmű-, és energiahaszrrálat
költségei vállalkozót te lelik. A mrrnkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvétel időpontjáig
vállalkozó felelősséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleértve a
rnunkagépek, eszközök, berendezések és építési anyagok tárolását és órzését, az élet- és
vagyonbiztorrságot.

vállalkozó köteles a rnunkavégzést írgy megszervezri, lrogy biztosítsa a murrka gazdaságos és
gyors befejezését. Ennek rnegfelelóerr VáIlalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan
körülnrényr,ől haladéktalanul értesíterri, arnely a teljesítés eredmérryességét vagy lratáridőben
tötténő elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elrnulasztásából eredó kárért
Vállalkozó felelősséggel tartozik.

vállalkozó a munka megkezdésekor a vonatkozó elóírásokrrak tnegfelelően építési naplót nyit,
s azt folyamatosan vezeti, illetóleg az építkezés helyszínén taftja a rnunka befejezéséig. Felek
a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges körülményt, adatot és utasítást ógzíterrek az
építési naplóban.

Vállalkozó felelós műszaki vezetője és adatai:

Név: ............,,.... ....,........Egyed László

Lakcím: ............,.........,...,8200 Pápa, Szent István út 9.

Telefonszárn: ...,.,..............30/397-0740

Jogosultsági kam. Sz......,........,,NIY-vI] A-l9-507312012

Megrendeló által a kapcsolattartásra kijelölt szernély:

Molnár István, Horváth András, Albert Henrietta

Vállalkozó által a kapcsolattartásra kijelölt személy lszervezeí..

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

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

A felek l6., 17, és 18. pontok szerinti, kijelölt képviselói jogosultak Megrendeló, illewe
Vállalkozó nevében az építési naplóba töfténó bejegyzésre, amely azonban nem
eredmétryezheti ajelen szerződés módosítását.

Megrendelő, illetóleg az általa kijelölt személy vagy szeíyezet a vállalkozó, arrnak
alvállalkozói, illetőleg a teljesítésbe bevont egyéb közrernűködők tevékenységét és
rnunkavégzését mindenféle korlátozás nélkül, bár,mikor jogosult ellenőtizni. Az ellerrőr.zés
azonban a szükséges mértéken felül nern zavarhaíja vállalkozó munkavégzését. Megrendeló
minden beépítendó arryag és elvégzett munka ellenőrzésére jogosult a helyszínen, vagy a
gyáttás lrelyén, Az ellenőrzést és a mintavételt végző személyeket Megrendelő jeloli ki, Az
építkezés során az előíúak szerint el kell végeztetrii a megfelelő vizsgálatokat. A mintavételi
és ellerrőrzési költségek a vállalkozót terhelik. A Megrerrdelő bármilyen póba, vizsgálat
íiiggetlerr szakértő által való elvégzését elrendellreti. A vizsgálatok költségét, umennyib"n
azok igazolják, lrogy nerrr felel Ineg a rninóség az eIőírtaknak, vagy a Megrcndeló által adott
utasításnak. a Vállalkozó viseli. Ellenkezó esetben a költség a MegrendeIőt ter.heli. Az
eltakarásra keriilő rr-rurikák elkésziiltérrek várlrató időpont]áról vállalkozó köteles a
Megrendelőt 48 (negyverinyolc) órával megelózóen építési naplóbaIr értesíteni.

Vállalkozó kötelessége a bontási aIryagok. lrulladékok és környezetkárosító anyagok
környezetvédeln i követelniériyeknek niegfelelő kezelése és elhelyezése, r,alatrritrt a
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15.

16.

l7.

18.

19.

20.

21-



22.

23.
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25.

2,L

munkateriilet melletti csapadékvíz eIvezető lendszerek rníiszaki állapotának megóvása és
rongálódás esetén azok lielyreállítása,

V.

A szerződés teljesítése

Megrerrdelő kizárőlag a hiba- és lriánymentes, I. osztályir rninőségű teüesítést veszi át.

A műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó készre jelentése alapjan a Megrerrdelő tűzi ki.
A vállalt teljesítési lratáridőre szóló készre jelentés leadásának legkésőbbi idópontja a vállalt
lratár,idó lejárta előtti 7. nap. Az eljárást a Meglerrdelő a készre jelentés kézhezvétele rrtáni
legkorábban 7. napra tűzi ki.

A műszaki átadás-átvételi eljárás kitűzésének feltétele az átadási dokumentáció jóválragyása a
Megrendelő részérőI. Az átadási dokumentáció - a megvalósulási tervek, melyrrek
példányszáma 4 pld. a Vállalkozó készre jelerrtő levelének kötelező rnellékle€.

A műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának és az üzenbe helyezési eljárás
megkezdésének feltétele szúkséges és a műszaki dokurnentációban rneghatározott valamennyi
létesítmény l endeltetésszerű lrasználatra alkalrnas készültsége az előírt bizonylatokkal.

A műszaki átadás-átvételre és annak időpontjára a Ptk. rendelkezései az irányadók. A müszaki
átadás-átvétel keretében észlelt üzemeltetést nem akadályozó hiányokat és szükséges
kiegészítő munkákat a Vállalkozó térítés nélkül és az akkor megh atározásra kerüló határidőre
köteles elvégezni (hiánypótlá$.

Az átadás-átvételi eljárás fentiek szelinti maradéktalan teljesítése esetén az eljárásról a felek
jegyzókönyvet vesznek fel. Amennyiben az átadás-áíyételi eljárás sikerlelen, úgy Vállalkozó
az ismételt átadás-átvételi eljárás feltételeit haladéktalanul teljesíti és az átadás-átvéte|i
eljárásra új időpont megállapítását kezdeményezi Megrerrdelőnél.

Végszárnla csak a sikercs átadás-átvételi eljárást követően nyújtható be.

Vállalkozó határidóben teljesít, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt határidőn belül,
illetőleg határnapon rnegkezdődött, kivéve, ha a Megrendeló a szolgáltatást nem vette át.

Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül az építési berr.rházás rnunkáit ismételten
megvizsgálni (utófelülvizsgálati eljárá$. Ezt az eljárást Megrendeló készíti elő és l-rívja meg
arra a vállalkozót-

3].

w.
Módosítások

Felek tudomással bírrrak arról, hogy a jelen szerződés rnódosítására közös megegyezéssel,
kizárólag a Kbt.-ben foglalt feltételek rnaradéktalan teljesülése esetén van mód. Megrendeló e
rendelkezésekre figyelemmel jogosult a kivitelezésre kerülő építrnény vagy egyes részeinek
minőségi, rnennyiségi változtatáára.

Nerrr minősül Megrerrdeló részéről törlénő változtatásrrak, lra a telvmódosíás a Vállalkozó
ér,dekköréberi felrneriilt ok n-riatt sztikséges (pl. az előírt alryag nem szelezhető be).

32. Mirrden, a jelen szerződéslrez és az azt negelőző közbeszerzési eljár,áshoz kapcsolódó
telvdokunrentációt és egyéb okiratot a Vállalkozó a kiviteIezlretőség szempontjából a
szefzódéSkötéSt nregelózően saját felelősségére ellenórzött, Erre tekirrtettel a
tervdokunrentác ió, illetóleg az egyéb okiI,atok esetleges hibájára vagy lrián"vosságár,a való
hivatkozással a későbbiek során szerzódésrnódosíás nenr kezdeménvezhetó.

26,

z9.

30.



JJ.

37.

38.

39.

35.

36.

Anenrryiben a kivitelezés solárr előre nem látlrató rnűszaki problérnákkal kapcsolatosan
Vállalkozónak kérdése rrrerúl fel, irgy Meglendelő eüe 5 (öt) munkanapon belül a szükséges
felvilágosítást megadj a,

Vállalkozó kötelezefisége, hogy az érdekkörében felrnerülő esetleges módosítások,
pontosítások, tervértelnrezések (a továbbiakban együtt: módosítáS) rendezéséhez a teruezó
közrernííködését és rendelkezésre állását biztosítsa. Abban az esetben, ha a módosítás
Vállalkozó ér,dekkörében merül fel, Megrendeló jogosr,rlt a módosítás szakmai
rnegalapozottságát Vállalkozó költségén ellerróriztetni.

Hatátidó módosítás irrdokául idójárási tényezó nem érvényesítheó.

vII.

Vállalkozási dij, fizetési feltételek

Vállalkozót a jelerr szerzódésben meghatározott feladatok hibátlan és lriárrytalan teljesítéséért
összesen 1292 856 Ft + 25 % 

^FA, 
azaz Egymillió kétszázkilencvenkétezer

nyolcszázötvenhat forint + 25 Yo áItalános forgalmi adó összegű vállalkozási díj illeti meg.
Ennek megfelelőeri a vállalkozási díj teljes bruttó összege: 1 ó16 070 Ft, azaz Egymillió
hatszáztizenhatezer hetven forint átalányár.

Vállalkozó részszámla benyújtására nem jogosult.

Végszámla akkor nyújtható be, lra Vállalkozó és Megrendeló ajelen szerzódés szerinti átadás-
átvételi eljárást sikeresen lebonyolította, és az erre vonatkozó jegyzőkönyv aláífiisfa keriilt.

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

A teljesítés igazolás alapján kiállított végszárnlán szereplő összeg Megrendelőre esó részét a
Megrendelő Vállalkozó UniCredit Bank Hungary Zft. 109l8001-00000005-08660005 számú
bankszámlájára az adőzás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36iA, § (6) bekezdésében
foglaltakat figyelembe véve 45 napon beli.il átutalja.

Megrendelő kizárőlag a vonatkozó jogszabályokbarr meghatározott alaki és tartalmi
követelményeknek megfelelő számlát fogadja be.

Megrendeló elöIeget nem biztosít,

vIIL
Késedelmes teljesités, meghiúsulás

Szerződő felek megállapodnak, hogy amerrnyiben ajánlatában foglalt teljesítési határidőt a
Vállalkozó késedelmesen teljesíti, úgy naponta a bruttó vállalási összeg Solo-nak megfeleló,
azaz 80 804 Ft késedelrni kötbél,t köteles fizetni naptári rrapi késedelmi kötbórként

Amennyiben a fenti lratáridő tekintetében Vállalkozó szárnára felróható módon 30 (ltalrninc)
riapot rneghaladó késedelembe esik, úgy azt felek olyan fokú szerzódésszegésnek tekintik,
arnely alapján MegrendeIó egyoldalírari gyakorolhatja elállási jogát,

Megrendelő a 43. pontban meglratálozott késedelem miatt felrrreriilő kálának érvéIrvesítésére
is jogosult,

45 . Meglendeló a 43. poí]t szel,il]ti eljárásla jogosult az alábbi esetekben is:

- Vállalkozó ellen csód-. felszárnolási vagy végelszánrolási eljárás inclul;

- Vállalkozó rrréltányollrató ok nélkiil nerrr kezdte meg a szeI,ződés teljesítését;

40.

41.

42.

43.

44.



41.

48.

- vállalkozó a teljesítést felfiiggesztette és Megrendelő erre ir.árryuló írásbeli
felszólításának kézhezvételét követő 10 (tíz) napon belül nem folytatta;

- Vállalkozó a jelen szerződés rendelkezéseivel ellentétesell von be alvállalko zőt vagy
egyéb közreműködőt a teljesítésbe;

- Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegést követ el,

46, MegrendeIŐ fizetési késedelrne esetél] Vállalkozó a Kbt. rendelkezéseinek nlegfelelóenjogosult azonnali beszedési rnegbízást benyíljtani, illetóleg a Ptk. szerinti késedelrriikanratot
követelni,

Ix.

Szavatosság, iótállás
A jótállási garancia idótaftarlának lejáIta e]őtt a felek a Megrerrdelő által kitíizött idópontban
bejár,ást tartanak és az esetlegeselr még fennálló hibákLó| hiányosságokról jegyzői<onyvet

I"|,l9I f.l: A jegyzőkönlvben rögzített hibákat Vállalkozo tegtesou1 rs 1iiártit; napon
beltil kijavítja és teljesítést írásban készr.ejelenti Megrendeló lészére,

vállalkozót a fentieken kíviiI a jogszabályokban rneghatározott idejű kötelezó alkalrnassági
idó is terlieli_

49.

x.
Elállás a szerződéstől

A Megrerrdelő a szerződéstől bánnikor elállhat, köteles azonban a vállalkozó kárát
nregtériteni,

Ha a tnunka végzése során a tények arra engednének következtetést, hogy a teljesítés lribáslesz, a Megrendeló a fogyatékosság kiküsröbölésére tűzött megfelelő-iratáridó sikertelen
eltelte után gyakorollratja a hibás teljesítéséből eredőjogokat.

Arnennyiben a vállalkozó a befejezési határidóhöz képest több mint 30 (harrninc) rrapos
késedelernbe keriil, az ajánlatkérőnek jogában áll - u, 

"Ia|árijogának 
gyatorláru j, u i:.pontbarr meghatározott kötbér érvényésítésén túl - a vállalkozót a InunkaterüIetről

levonultahri és a liátralevő munkát más vállalkozóval befejeztetni. A mál teljesítJ
munkarészekre a vállalkozó gararrciális és szavatossági kötelezettségeit az ilyen beavJtkozás
nem módositja.

50,

52.

51,

xI.

Titoktartás
szerződó felek nregállapodnak abban, lrogy a jelen rnegállapodásban foglaltakat, valamitlt a
teljesítésük során az egynrásnak átadott iirformációt uiátmásan, üzleti titokként kezelik, Ez
éftelemszeríien nem vonatkozik arra az információr,a, amely titokban taftását jogszabály nai
teszi lehetővé.

Ha a Megrendeló a vállalkozó teljesítése révén írj elgorrdolásr.ól, nregoldásról vagy nrűszaki
isnreretról sze',ez tudollástJ ezt a Vállalkozó élőzőtes hozzálátuláia nélkiil ,iá.sol n",n
közölheti.



53,

xII.

Nyilatkozatok
Felek kijelentik, hogy

- kellő felhatalrnazással ésjogkörlel rendelkeznek je len szerzódés aláírására és teIjesítésére;

- ajelen sze.zódés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatóság a, vagy vezeíő
testi-ilete szabályszeliierr engedélyezíe és az megfelel az 

"i." vónatkoió jogszabályi
rendelkezéseknek;

- ajelen szerződést a fél nevében aláíró szenrély rnegfeleló, a vonatkozó jogszabályok áItal
megkívánt |egisztrált aláírási joggal rerrdelkezik, így részéról a szeiződés aláíl.ása és
teljesítése nenr erednrétryezi más, olyan szerzódés vagy egyéb jognl,ilatkozat
megszegését, melyben félként szerepel;

- nincs olyan íiiggóberi levó kötelezettsége vagy érdekkörében lévő nás körülmény, amely
kedvezőtlenül hatliat a jelen szerződésberr foglaltak érvényességére, teljesítéséie vagy
saját teljesítési készségére, illetve képességéIe.

A jelen szerződéssel kaPcsolatos bárInilyen kéldésben a felek írásbarr tesznek nvilatkozatot
egyrnásnak, ajánlott, téftivevényes levél útián.

xIII.
Jogviták rendezése

Felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tár.gyalások útján kíváqják rendezni, s
csupán akkor fotdulnak bíróságlroz, ha a á.gyalásos rendezés nern vezetett eredinényre.

Amennyiben a tárgyalások azok kezdernényezésétől szárrrított 30 (harrninc) napon belüI nem
vezeürek.eredményre, úgy íelek alávetik magukat a perlár,gy értékétől tiiggá.n a pápai városi
Bíróság, illetve a Veszprénr Megyei Bírósag kizárólágos ifótékességének. 

-

xIV.
Biztosítás

vállalkozó anélkül, hogy korlátozná a saját, vagy a Megrendelő kötelezettsógeit és
felelősségét, ajelen szerződés 

'negkötésélrek 
idóponljáól a sikeris műszaki átadás időpontjáig

köteles

o teljes körű élet- és balesetbiztosítást kötni a beruházási progr.arn végrehajtásában
közrerniiködó alkalrnazottakra fiiggetlenül attól, liogy azok 

- saját vagy
alvállalkozói alkalrnazottai-e,

o teljes köríi vagyonbiztosítást kötni a kapcsolatos anyagokra és eszközök'.e a teljes
pótlási, illetve helyreállítási költség mértékéig, továbbrá,

o felelősségbiztosítást kötni harmadik személytrek okozon károkra.

Vállalkozó köteleS a tár$'i építési munkára építés-szelelési felelősségbiztosítást kötni, illetve
nleglévó építés-szerelési felelősségbiztosítását a tárg1,,i munkár.a kiter.jeszteni,

vállalkozó kóteIes az ép ítés-szere lés i le leiósségb iztos ítás ked,ezrnérryezetqeként a
Megrendelót rlegielölrli,

Vállalkozó á]tal nregkötött biztosításnak ki kell teiednie a Megrenclelórlél esetleg felneriiló
niIrdetr olYall veSzteségre és kör,etelésre is. anrelv ltarnradil< izenrélynek okozo]t szenrélvi
sériilések. dologi károk. r,a]atlint az ezekt,e visszavezethető kár-ok köveikezté berl jelentkeznek,

54.

55,

58-

57.

56.

59.

60,



62.

63.

65.

66.

68.

6l.

64.

67.

Pápa, 20l1. augusztus 09.

Megre

ElIenjegyzem:

lapa. zot t..!li!|l, _CÍ,.. .,..,

vállalkozó vállalja, hogy a fentieknek megfelelő biztosítási szerzódést - kötvényt - legkésőbba jelen sze.ződés aláír,ását követő l0 munkanapon belüI bernutatja azzal, lrogf ennek
elnrulasztása esetén a Megrerrdelő a jeleri szerződésól elállni jogosult.

vállalkozó vállalja, hogy a díjfizetés igazolásakérrt a befizetési bizonylatól rendszeI.esen
nrás_olatot küld a Meg,endelő részére. A Megrendelő ugyancsak jogosuli a szerződéstől valJ
elállás|a akkor, ha a Vállalkozó az esedékes blztosítási díjrészleteI rriegfizetését elmulasztja és
emiatt a biztosítási szerzódés megsziinik.

vállalkozó kötelezettséget vállal arra, lrogy a berulrázás solárr bekövetkező mindentremű
kár,esernérryt lraladéktalanul bejelent a Megiendelőnek a kárbejelentés és rendezés érdekében
történó rnielőbbi szakszerű eljárás érdekében. A bejeÉntés ellnulasztásából eredő
következrrrérryek a Vállalkozó terhére esnek.

A felek rö-gzítik, hogy amennyiberl a- M-egrendelő kedvezményezettként bárlnely káresemérry
következtéberr kártérítést kap, írgy a Váll;lkozó abban az 

"r"ú"n ,.,r-, mentesiii a teljes kár -
meg nem téúlt részének - megtéfítése, vagy a maradéktalarrul szerződésszerű teljesítés alól.
Esetleges kár bekövetkezése esetén, ha a vállalkozó egyébként oly módon teljesít, hogy a
Megrendelőt semmilyen módon kár nem éri, úgy ebben áz esetben a Megrendeld a kárter]iési
összegre nem talt igényt, azí aYáIlaIkozőra engedmérryezi.

xv.
Egyéb rendelkezések

válla]kozó ajánlatában foglaltaknak. rnegfelelően 64 643 Ft jólteljesítési biztosítékot nyújt
Megreridelő számára3 év jótállási időtartámra.

Az ajánlati felhívás, a dokumentáció, a helyszíni szemle jegyzókönyve, vállalkozó ajánlata,
valatnint az ezen kívül feltett egyéb kérdések és az ezekieidott válaszok a jelen szórződés
elválaszthatatlan részét képezik, Amennyiben a jelen pont szerirrti okiratok, ilr"tor"g ul"i"n
szerződés szövege között ellentmondás len-rre, úgy u, 

"lőbbi 
okiratok szövege az irány'adő.

ugyancsak ajelerr szerzódés elválaszthatatlan r.észét képezik a szerződés rnelléklaei.
l. számú melléklet: Tételes árajárrlat

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a polgári Törvénykönyv, valamint a
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen rnegállapodrást a felek képviselői elolvasás és közös éfielmezés után, mint kinyilvánított
akaratukkal mindenben rnege5lezőt, jóválragyólag aláíIták.
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KaIrozsainé Dr. P



NYILATKOZAT

CXXVII. szánríl, általános folgalrni adór,ól szóló törvény l42,§ (3) bekezdése szelinti adóalarryiságr,óI

CXXVII. szánfr, általános forgalrni adóról szóló törvény l42. § (1) bekezdés b. porrtja szerirrti
telrnékéltékesítés és szolgáltatás építési hatósági errgedély-kötelezettségéról

Alulír,ottak. mint a

Tár,saság / egyéni vállalkozó neve:

Társaság / egyéni vállalkozó székhelye:

Társaság / eg)éni vállalkozó adószárna:

Tár,saság cég|egyzéki szárrra:

Képviseló(k) neve:

Pápa Város Önkormárryzata

8500 Pápa Fó u. l2.

|5429410-z-19

Dr, Áldozó Tamás polgárrrrester

Ferrtiekben köIülíft vállalkozás képviselő(i) ezútolr nyilatkozzuk, 1rogy társaságr.rnk / egyéni
vállalkozásonr a CXXVII. szárnú, áItalános folgalrni adór,ól szóló törvérry szerirrt:

belfoldön nvilvántartásba vett adóalan]l. jogállása alapién ]Ló!c ae!ó:Eze]!é§e k,Oy§]Q!hg]ó

rrem adóalany, jogállása alapján tóle adó fizetése nem követellrető,

( a ruegfeIelő rész aláhúzandó)

Fentiekberi köülítt vállalkozás képviselő(i) ezúton nyilatkozzuk, hogy társaságunk / egyéni
vállalkozásom által az EH-SZER Kft. (székhelye,: 9021 Győr, Kandó Kálmán u. 13., adószáma:
17153937-2-44) mint a CXXVII. szárrrú, általános forgalrni adóról szóló törvélry szerint belftildön
nyilvántarlásba vett adóalanytól a ,,Pápa, Tapolcafői ulca 69, Sz. előlt tűláIlraíó gyalogátkelő
ntegvilágÍíása" megnevezésű munkához igérrybe veendő szolgáltatás a CXXVII. számú, általános
forgalmi adóróI szóIó törvény szerint:

építési hatósági engedély-köteles

rrern építési hatósági enqedély-köteles.

( c megfelelő rész aláhúzandó)

|í153931-2-41') rlint a CXXVII. szánrír. áItalános forga|nri adólól szóló törvén1, szeI,iIrt belföldön
ny"ilvárrtartásba vett. adóalarr"v- között Iéü,e jött / ór,vényben lévó jogviszony alapján a 2007. évi
CXXVIL Szátnú AFA törvén}, l42.§ (l) bekezdés b) és/vag1, c) porrtjában n,]egl]atáIozott
szolgáltatásnr íljtásból eleclő ÁFA fi zetési kötelezensésre.

Engedé|yezó hatóság:
Engedé|yezó hatóság címe:

4, \
' ,.,::' /,,.:i.., *_

:} !,i, ] ':
ffifu ia ] 1,--r( ,*i ', -,

.,:1*.9.f/ . Cégszel,ii aláírás '[ , _ l5
A CXXVII. szárrrú, általános forgalnri adóról szóló törvérry 142.§ _ában foglaltak 

"oi,utt 
qrílá(jÜ,l

Ön(ök) és társaságunk az EH-SZER Kft. (székhelye: 9027 Győr, Kandó Kálmán u. l3., adósiáma:


