vÁr,LAL roz d'sl s Zr.p.zinÉs

amely létrejöttegyrészrőlPápa Város Önkormányzata (székhelye:
8500 Papq Fő u. 12.,
képviseletében:
Dr. Kovács Zo|tánpolgrírmester,
banksziímlasziím:
oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
11748045-15429410.|0090002;
adószám:15429410219)
a továbbiakban,
mint Megrendelő,
mrísrészről
a FehérAblak Ablakryártó' Szolgáltató ésKereskedelmi Kft. (Székhelye:1016
Budapest,Hegyalja ,ít 23.' képviselője:Sipos Péter;cégjegyzékszáma:
CG.01.09.723803;
bankszrímlaszátm:
12023008-00181686.00100005'
adószrím:III14578.2-4|)a továbbiakban,
mint Yállalkozó között az alulírotthelyenésnapon,az a|ábbifeltételekszerint:
L
Előzmények
1.

Megrendelő,mint ajrínlatkérő
a közbeszerzésekrőlszőló 2003.éviC)o(D(. törvény(a
továbbiakban:Kbt.) 4. részealapjánegyszeni közbeszetzésieljrírast(a továbbiakban:
közbeszerzési eljárás) folytatott le. Megrendelő a kozbeszetzésieljáras tlírgyát és
mennyiségét
az ajénlatifelhívás2. pontjábanbatÍroztameg.
Abeszeruéstárgyaésmennyisége:
Púpa Vajda Péterlakótelepí tdrsasházak kíilső nyíltÍszóróinakcseréje
Púpa, Vajda Péterlakótelep 4549. tdrsashdz kíilső nyíItÍszóróínak
cseréje
il.
A szerződéstárrya

.l-

2.

Megrendelő megrendeli,Vríllalkozó pedig elvallalja a szerzódéstargyátképező,Ut.
pont szerinti létesítmény
(a továbbiakban:létesítrnény)
építési
munkríinakteljes köni
megvaiósítrísát
a jelen szerződéshezkapcsoiódó egyébmellékletek,így ktilönösen a
költségvetésikiírrísésütemtervtartalmaszerint. Vríllaikozó kötelezettségetvríllalarr4
hogy Megrendelő szémÉra
a jelen szetződésbenmeghatiírozottmunkiíkat saját
költségéne|végzi.

3.

Vailalkozó feladata továbbá minden egyéb múszaki feladat megvalósítiásiíhoz
sztikségesmunka elvégzéseés költségeinek viselése, hilönös tekintettel azon
mellékmunkakraés rafordítasokr4amelyek a vonatkozó szabvarryokés a szakmai
gyakorlatszerinta munkaelvégzéséhez
tartoznak.

4.

A közbeszerzésieljarríshoz,
illetőleg a jelen szerződéshez
kapcsolódó vagy annak
mellék]etétképező okiratokon kívüli egyéb tervek, dokumentumok elkészítése
Vállalkozó feladata. Az ilyen terveknek, dokumentumoknakminden tekintetben
ésazokat
összhangbankell lennitik a közbeszerzésieljarríssalésa jelen szerződéssel,
jóvahagyas
céljábólMegrendelőnekbemutatni.
előzetesenVallaikozó köteles

/

5.

Vríllalkozókijelenti,illetve kötelezettséget
vríllalarr:ahogy
. a jelen szerződést,annak mellékleteivelésa kapcsolódó iratokkal egytittteljes
könien megvizsgrílta;
. az esetlegesfelvilágosítaskéréseknél
kielégítő,elégséges
magyarázatotkapott;
-

a szerződésüírgyátjelen szetződésrendelkezéseinek
megfelelőenésaz abban
szabá|yozottakszerint, a vonatkoző magyar előírasokatbetartva"I. osztályu
minóségben és I. osztáyú anyagok felhasználasával a szeruődésszerinti
hatíridőben,sajátköltségénhiba- éshiiínymentesen
elkészíti.

-

a teljes köní helyreállítástkövetően csak műszaki tanúsíwtínyokkal
bizonylatolt
kivitelezésutiínj ogosultellenszolgá|tatÍsta.

6.

Vallalkozó a jelen szerződésbőleredő jogainak és kötelezettségeinekharmadik
személyretörténő áffihálzasáÍanem jogosult. A jelen szerződéstVríllalkozónakkell
teljesítenie.
A teljesítésben
10 %ofeLettialvríllalkozóként,
illetőleg egyébrésztvevőként
csak olyan személy,illetve szervezetvehet részt,akiíamelyet Vríllalkozó aján|atabart
megjelölt. Felek az utóbbi rendelkezéstőlcsak akkor térhetnekel, ha az ríltalukelőre
nem látható oknrílfogvq a szerződéskötést
követően beríllottkörülmény folytán a
szerződésvagy annak egy részenem volna teljesíthetőés MegrendeIő az egyéb
személy,szetvezetkö zreműkö déséhezhozzáj aruLt.

7.

A 6. pontban szabályozottakontulmenőenVállalkozó a közbeszeruésieljárrássorán
meg|elölt alvríllalkozóinkívüli; a teljesítésben
10%-otmeg nem haladó mértékben
résztvevő alvalla1kozőt|<tzérő|ag
Megrendelőegyetértésévelvehet
igénybe.

8.

Vállalkozó a fentiekkelössáangban igénybevett alvríllalkozóért
úgyfelel, mintha a
jogosulatlan
munlcítmaga végeztevoln4 alvríllalkozó
igénybevétele
eseténpedig
felelős mindenolvan kaÍért
is. amely anélktilnemkövetkezett volna be.

ilI.
Teljesítésihatáridők
9.

Felek megallapodnak abban. hogy Válla|koző jelen szerződésbenvállait felújítasi
munkákat az ajén|atábanfoglalt teljesítésiütemezésszerint elvégzi.
A kivitelezés műszaki átadasa megkezdésénekhatárideje: 2007. október
továbbiakbarr:befejezésihataridő).
Vállalkozó előteljesítésre kizarólag a Megrendeiővel kötött
szerintjogosult.

ktilön

Iv.
eryüttműködése
A felekjogai éskötelezettségei,

15. (a

megallapodás

1 0 . Szeruódő felek megríllapodnakabban, hogy a jelen szerződésben foglaltak
maradéküalanmegvalósítasa érdekébenfolyamatosan együtműködnelq és időben
tájékoztatjekegymrístnem csupán a szerződéseskötelezettségekteljesítéséről,
de
minden olyan köriilményről (tény,adat, kérdés),amely a szerződésteljesítésére
kihatassallehet.
Fenti ktitelezettségiiknek
megfelelőena felek képviselőikútjrín
egyeztetnek.
1 1 . Vríllalkozóa megkötött szerzódés,illetve Megrendelőutasításaiszerintktiteleseljrárni.
Az utasítasnem terjedhetki a munkamegszervezésére,
iIletőlegnem tehetia teljesítést
terhesebbé.

12. Megrendelőköteles a munkateriileteta munkamegkezdéséhez
sztikségesálapotban a

jelen szerződésmegkötésétkövető I0 (tíz) munkanaponbelül átadni. Vríllalkozó
köteles a megfelelő baleset-éshizvédelemrőla vonatkozó előírrísoknak
megfelelően
gondoskodni. A felvonulás, valamint a közrrrű., és energiahasnÉlatköltségei
Vríllalkozót terhelik. A munkatertiletátvételétőla műszaki átadé$-áwétel
időpontjríig
Vríllalkozó felelősséggeltartozik a munkateniletenvégzetttevékenységéért'
beleértve
a munkagépek,
eszközök, berendezések
ésépítési
anyagoktárolrísátésőrzését,
az é|et.
ésvagyonbiaonságot.

lJ.

Vállalkozó köteles a munkavégzést
úgy megszewezni, hogy biztosítsaa munka
gazdaságos és gyors befejezését.Ennek megfelelően Vállalkozó köteles a
Megrendelőtminden olyan körülményről haladéktalanul
értesíteni,
amely a teljesítés
eredményességét
vagy hatráridőbentörténő elvégzését
veszé|yezteti
vagy gáto|ja.Az
értesítés
elmulasztiísábóleredőkáÍértVállalkozó felelősséggeltartozik.

14. Vríllalkozó a munka megkezdésekora vonatkozó előínísoknakmegfeleiően építési
naplót nyit, s azt folyamatosanvezeti,illetőleg az építkezés
helyszínén
tartjaa munka
befejezéséig.
Felek a munkavégzéssel
kapcsolatos minden lényegeskörtilményt,
adatotésutasítríst
rögzítenek az épitési
naplóban.
15. Vállalkozó felelős műszaki vezetőjeésadatai:
Név:........

.'....PasáoriFerenc

Lakcím:....'.....
8000Székesfehérvar.
Krasznai it 25.
Telefonsziím:...........'...

.........22/506.510

16. Megrendelő éita|a kapcsolaffartiísrakijelölt személy:
NémethTamrís.Szabó József. Heizer Zoltán

1 7 . Vállalkozó áita|a kapcsolattaruísrakij elö lt szeméIy
/szervezet:
Név:........
Telefonszám:
..............'

......Prásztori
Ferenc
.........22l506.5l0

1 8 . A felek 15., 16. és 17. pontok szerinti, kijelölt képviselőijogosultak Megrendelő,
illewe Vríllalkozó nevébenaz épitési
naplóbatörténőbejegyzésre,
amely azonbannem
eredményezheti
a j elen szerződésmódosítrísát.
19. Megrendelő, illetőleg az álta|akijelölt személyvagy szervezeta Vríllalkozó, annak
alvríllalkozói,illetőleg a teljesítésbe
bevont egyébközreműködők tevékenységét
és
munkavégzését
mindenfele korlátoziís nélkiil, brírmikorjogosult ellenőrizri. Az
ellenőrzés azonban a szÍ'ikségesmértéken felül nem zavarhatja Vállalkozó
munkavégzését.
Megrendelő minden beépítendőanyag és e|végzett munka
jogosult a helyszínen,vagy a gyátrtÍshelyén.,\z ellenőrzéstés a
ellenőrzésére
mintavételtvégző személyeketMegrendelő jelöli ki. A munkríksorán az e|őírt*
szerint el kell végeztetnia megfelelő vizsgéiatokat.A mintavételiés ellenőrzési
költségeka Vríllalkozót terhelik.A Megrendelő bármilyen próba" vizsgiílatfiiggetlen
szakértőríltalvaló elvégzését
elrendelheti.A vizsgrílatokköltségét,amennyibenazok
igazo|ják,hogy nem felel meg a minőségaz eIőirta|aak,vagy a Megrendelő ríltaladott
utasítísnak,
a Viíllalkozó viseli. Ellenkező esetbena költség a Megrendelőtterheli.Az
eltakarrásra kerüló munkrík elkésztiltének vrírható időpontjríról Vállalkozó a
Megrendelőt48 (negyvennyolc)órávalmegelőzően építési
naplóbanértesíteni.

20. Vállalkozó kötelességea bontasianyagok,hulladékokéskömyezetkrírosítóanyagok

munkatertilet
környezetvédelmikövetelményeknekmegfelelő kezeléseéselhelyezése,
mellettiszerkezetekríllapotarrak
megóviísaésrongrílódaseseténazok helyreállítása.

v.
A szerző déstelj esítés
e

2r.

veszi át.
I. osztályúminőségtiteljesítést
Megrendelőkuzaólragahiba. éshirínymentes,

22. A mríszakiátadas-áwételieljarrísta Vríllalkozó készrejelentésealapjrína Megrendelő

tÍizi ki. A vríllalt teljesítésihataridőreszóló készrejelentésleadasrínaklegkésőbbi
a Megrendelő a készre
időpontja a vríllalthatáridő lejrírtaelőtti 15. nap. Az eljrírríst
jelentéskézÁenételeutáni 14. napra tűzi ki, melynek legkésőbbiidőpontja a vrillalt
teljesítési
hataridőlehet.

az iranyadók.A
ésannakidőpontjríraa Ptk. rendelkezései
23. A műszaki átadéB-áwételre

nem akadélyozóhirínyokatés
keretébenészlelttizemeltetést
műszaki átadás-átvétel
nélkülésaz akkor meghatározísra
sztikséges
kiegészítőmunkakata Vallaikozó térítés
A beépített
anyagok,szerelvények,
kerülő határidőreköteles elvégezrri(hirínypótlrís).
kezelésiés karbantartrísi
készrilékekés berendezések
megfelelőségitanúsítviínyait,
magyarnyelvenkell szolgálbnria.
utasítrísát
az ajrínlattevőnek

/

A karbantarüísiés kezelési útmutató 1-1 pé|dányáta beépítéstkövetően a
lakrásfulajdonosoknak
dokumentát módon át kell adni.
Vríllalkozókötelezettségetvállal arra' hogy beépítést
követően a lakrástulajdonosokat
a
nyílaszrárók
kezelésére
éstizemeltetésére
dokumentríltan
kioktatja.
Az ezek<ke|
kapcsolatoseljarrísésköltségekaz ajánlattevőtterhelik.
24. Az átadás-átvételi
eljanísfentiek szerintimaradéktalan
teljesítése
eseténaz eljrínísról
a
felekjegyzők<lnyvet
veszrrekfel. Amennyibenaz átadas-átvételi
eljrárrás
sikertelen,úgy
Vállalkozó az ismételt átadas-átvételieljánís feltételeithaladéktalanulteljesíti ésaz
áÍadas-átyételi
eljarasraújidőpont megállapíttísát
kezdeményeaMegrendelőnél.
25. Végszrímla
csak a sikeres átadas-átvételi
eljrírríst
követően nyujthatóbe.
26. Vállalkozó hatíridőbenteljesít,ha az átadas.átvéteI
a szeruődésben
előírt hatríridőn
beltil, illetőleg haüírnaponmegkezdődött,kivéve,haaMegrendelő aszo|gáútatríst
nem
vetteát.
27. Az áÍadéB-átvételi
eljrírástól számítottegy évenbeltil az építésiberuhrízísmunkráit
ismételtenmeg kell vizsgrílni(utófelülvizsgrálatieljrínás).
En. az eljrárastMegrendelő
készítielő éshívjameg arraa Válla]kozót.

vI.
Módosítások
28. Felek tudomríssalbímak anól, hogy a jelen szerződés módosítrásáraközös
megegyezéssel,
kiziírólag a Kbt.-ben fogialt feltételekmaradéktalan
teljesüléseesetén
jogosult
van mód. Megrendelő e rendelkezésekre
figyelemmel
a kivitelezésrekeriilő
építnény
vagy egyesrészeinekminőségi,mennyiségivéitonztására.
29, Nem minőstil Megrendelő részérő|történő vá|tortaúsnak,ha a tervmódosítasa
Vállalkozó érdekkörébenfelmerült ok miatt sztikséges(p|. u előírt anyag nem
szereáető be).
30. Amennyiben a kivitelezés soriín előre nem látható műszaki problémrákkal
kapcsolatosan Vallalkozónak kérdésemeriil fel, úgy Megrendelő erre 5 (ö0
munkanaponbeltil a sztikségesfelvilágosíüíst
megadja.
31.

Vríllalkozó kötelezettsége, hogy az érdekk<jrében
felmerülő esetleges módosítiások,
pontosítasokszakmai megalapozottságát saját költségénellenőriztesse.

VII.
Vál|alkozási díj' Íizetésifeltételek

32. Vríllalkozót a jelen szerződésbenmeghatározottfeladatok hibátlan és hirínytalan
teljesítéséért
összesen 8.27|.399,- Ft + 20 % ÁFA, azaz Nyolcmillió.
kettőszánhetveneryezer.háromszrízkilencvenkilenc
forint + 20 o/oráltalrínos
forgalmi
adó összegú vríllalkozísidíj illeti meg. Ennek megfelelőena vállalkozísi díj teljes
bruttó összege: 9.925.679,. Ft, azaz Kilencmillió.kilencszrízhuszonötezer.
hatszánhetvenkilenc forint.

JJ.

jogosult az alábbi
Vríllalkozó az eLvégzett
munka aranyábanrészszímlríkbenyújtásríra
ütemezésszerint:
Pápq Vajda Péterlakóte|ep4549. tarsashazkiilső nyí|ászérőinak
cseréje
l. részszámla(3|,86%):3.162.32l,-Ft

2007.szeptemberl.8.

45.ös lépcsőhaz

(34'0?%o): 3.381.679'-Ft
2. tészszárt|a

2007.szeptember30.

47-es|épcsőhélz

(34,070Á): 3.381.679'-Ft
3. részszétmla

2007.október 10.

49.eslépcsőház

34. Vríllalkozó a fenti részszímlákbenyujüísáraakkorjogosult,ha a megfelelőteljesítést
a
Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr igazo|ja. A teljesítésigazolrás a
r észszátrriakötel ező melléklete.
35. Szerződésszenielőteljesítés
eseténVállalkozó a fentiek szerintjogosult a vonatkozó
t észszálmla
benyújtrásara.
36. A jelen szerződésbenmeghatiírozott
részsziímliíkon
kívül további részszímla
nyújthatóbe.
Amennyiben a végszám|aalapját képező munkarészteljesítésesorián Vállalkozó
késedelembe
esik, végsziímla
a kötbérmegfizetése
utár nyujthatóbe.

3 8 . Végszrímla
akkor nyújthatóbe, ha YáL|aLkozőésMegrendelőajelen szeruődés
szerinti
átadas-átvételieljarást sikeresenlebonyolítottqés az erre vonatkozó jegyzőkönyv
aláirásrakertiltésaz előírtbanksaranciaátadásamestörtént.

39. A teljesítésigazolrísalapjan kiállított végszrímlánszereplő összeget a Megrendelő

Vallaikozó Raiffeisen Bank
Rt.
12023008.00181686.00100005szárrú
bankszámlájéra2l3os
fennmaradő1'l3-a
arrínyban15 naponbelül átutalja.Számlaérték
gatiís
a trímo
folyósításátkövetően kertil kiegyenlítésre.

40. Megrendelő |<tzuő|aga vonatkozo jogszabályokbanmeghatiírozott
alaki éstartalmi
követeiményeknekmegfelelő szétmlát
fogadja be.
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4I. Megrendelőelőlegetnem bizosít.
VIII.
Késedelmesteljesítés'
meghiúsulás
42. Szerződő felek megrállapodnak,hogy amennyiben a Vríllalkozó ajrínlatábanfoglalt
teljesítési ütemezés szerint meghatiírozottteljesítési hatíridőket Vállalkozó
késedelmesenteljesíti, úgy naptari naponta 15.000,. Ft, azaz tizenötezer forint
késedelmikötbért köteles fizetri naptari napi késedelmikötbérként.Amennyiben
Vállalkozó a teljes munkát a jelen szerződésszerintivéghatríridőben
szerződésszeriien
levontk<itbér
befejezi,tqy a korábbanesetlegesen
összegétMegrendelővisszatéríti.
43. Amennyiben a fenti hataridők bármelyike tekintetébenVállalkoző számára felróható
módon 30 (harminc)napot meghaladókésedelembeesik, itgy ut felek olyan fokú
szerződésszegésnek
tekintik, amely alapjrínMegrendelő egyoldalúangyakorolhatja
elállási jogát. Ez esetbenMegrendelő a teljes vríllalkozrísidíj 5 (öt) %.aÍajogosult
meghiúsulasikötbérként.
44. Megrendelőa kötbértmeghaladókáránakérvényesítésére
is jogosult.
jogosultaz a|ábbiesetekbenis:
45. Megrendeló a43. pont szerintieljrírásra
.
Vallalkozó ellen csőd., felszámolasivagy végelszámolrísi
eljarrisindul;
.

Vállalkozó méltanyolhatóok nélktilnemkezdtemeg a szerződésteljesítését;

-

vállalkoző a teljesítéstfelfiiggesáette és Megrendelő erre irányuló írasbeli
felszó lítrísan
követő I 0 (tíz)napon beliil nem folytatta;
ak kézÁemételét

-

von be alvrállalkozót
Vállalkoző a jelen szeruódés
rendelkezéseivel
ellentétesen
vagy egyébközreműködőt a teljesítésbe;

-

követ el.
Vállalkozó egyébsúlyosszetződésszegést

46, Megrendelő fizetési késedelme eseténYál|aIkozo jogosult azonnali beszedési
megbízríst
benyújtani,illetőleg a Ptk. szerintikésedelmikamatotkovetelni.

IX.
Szavatosság'jótállás
a teljes
ésa jogszabalyoknakmegfelelőteljesítésre
47. Vallalkozó a jelen szerződésnek
megfelelő, a sikeres mrÍszaki
vallalkozasi díj bruttó összege 2 (kettő) szazalékénak
jótálási
garanciát
viíllal,arnely<isszeget
átadéls-áwételtől
szrímított
1'2hónap tar.tamú
bankgaranciakeretébenbiztosítjaMegrendelőrészére.Vallalkozó ktilön díjnélktilaz
ésszerűen
elvarható legrövidebb időn belül a felmertilő hibakatkijavítja.Amerrnyiben

Vtíllalkozó a hibát a fenti hataridőn belül nem hántja el, Megrendelő a jótálási
jogosult felhasznrílni.A fentiekenfeltil
garanciaösszegéta hiba elhárítrísa
érdekében
vállalkozó plusz 3 évteljesköni jót'állási garanciátvríllal.
4 8 . A jót'íllási garanciaidőtaÍtamánaklejárta előtt a felek a Megrendelő által kitiizött
időpontbanbejárásttartanakésaz esetlegesenmégfennálló hib'íkról' hiiínyosságokról
jegyzőkönyvet vesznekfel. A jegyzőktlnyvbenrögzítetthibakatVríllalkozó legkésőbb
15 (tizenöt) napon belül kijavítja és teljesítéstírrísbankészrejelenti Megrendelő
részére.
49. Vallalkozót a fentieken kíviil a jogszabályokban meghaüírozottidejű kötelező
alkalmasságiidő is terheli.

x.
Elállás a szerződéstől
50. A Megrendelő a szerzódéstőlbármikor elállhat, köteles azonbana Vá]lalkozo kárát
megtéríteni.
Ha a munka végzése
során a tényekarra engednének
következtetést,hogy a teljesítés
hibas lesz, a Megrendelő a fogyatékosság
kiktiszöbölésérehÍzött megfelelő határidő
sikerteleneltelteutangyakorolhatjaa hibrísteljesítéséből
eredőjogokat.

5 1 . Amennyiben a Vríllalkoző a befejezésihatríridőhozképesttöbb mint 30 (harminc)

jogában áll _ az elríllasi joganak
napos késedelembekerül, az aján|atkérőnek
gyakorlasaésa 43. pontbanmeghatiározott
kötbérérvényesítésén
tul - a Vríllalkozóta
munkateriiletről levonultatni ésa hátralevő munkát mrísvállalkozova| befejeaetni. A
mar teljesítettmunkarészekre
a Vallalkozó garancirílisésszavatosságiktitelezettségeit
az i|yen beavatkozásnem módosítja.

xr.
Titoktartás

52. Szerződő felek megállapodnakabban, hogy a jelen megallapodasbanfogialtakat,
valamint a teljesítéstik
soriínaz egymásnakátadott információt bizalmasan,iizletí
titokkéntkezelik. Ez értelemszerúen
nem Vonatkozik arta az információra. amely
titokbantartasátjogszabá|ynem teszi lehetővé.

5 3 . Ha a Megrendelőa Váilaikozó teljesítése
révénúj elgondolasról,megoldásrólvagy
műszaki ismeretről szerez tudomríst.ert a Yá||alkozó előzetes hozzáiar:vlasanélktil
miíssalnemközölheti.

xII.
Nyilatkozatok
5 4 . Felek kijelentik,hogy
. kellő felhatalmaziíssalés jogkönel rendelkeznekjelen szerződésalríírasára
és
teljesítésére;
- a jelen szerződésaláirár,átaz ertekijel<iltvezető,illetőleg a cégigazgatóság4vagy
vezető testiilete szabá|yszenien engedé|yezteés az megfelel az eÍrevonatkozó
j ogszabrílyirendelkezéseknek;
- a jelen szerződést a fel nevében aláírő személy megfelelő, a vonatkozó
jogszabrílyokríltalmegkívrínt
joggal rendelkezik,így részérőla
regisztált alríírrísi
szerződésaláírrísaés teljesítése
nem eredményezimiís, olyan szerződésvagy
egyébjognyilatkozatmegszegését,
melybenfelkéntszerepel;
- nincs olyan fiiggőben levő kötelezettsége
vagy érdekkörében
lévő mrískörülrnény,
amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésbenfoglaltak érvényességére,
teljesítésére
vagy saját teljesítési
készségére,
illetve képességére.
5 5 . A jelen szerződésselkapcsoiatos brármilyenkérdésbena felek írrísbanteszrek
nyilatkozatotegymiásnak,ajánlott,tértivevényes
levélútján.

xIII.
Jogvíták rendezése
56. Felek az esetlegesjogvitríikatelsődlegesenbékésúton,targyalrísokútjrínkívánjrík
rendezni,s csupiínakkor fordulnakbírósághoz,haauárgyalasosrendezésnem vezetett
eredményre.
57. Amennyiben a tiírgyalrísokazok kezdeményezésétől
számított30 (harminc)napon
beliil nem vezetnek eredményre,úgy felek alávetik magúat a pertiírgyértékétől
fiiggőena Pápai Varosi Bíróságkizárólagosilletékességének.
5 8 . A Vállalkozó kötelezettségetvállal arra, hogy a felújítas során bekövetkező
mindenneműkareseményt
haladéktalanul
bejelenta Megrendelőneka klírbejelentés
és
rendezésérdekébentörténő mielőbbi szakszeni eljaras érdekében.A bejelentés
elmuiasztiísábóleredő következménveka Vállalkozó terhéreesnek.
5 9 . A felek rögzítik, hogy amgnnyibena Megrendelő kedveznrényezettként
brármely
kiíresemény
következtébenkártérítést
kap, úgy a Vállalkozó abban az esetbensem
- megÍérítése'
mentestila teljes kar - meg nem térültrészének
vagy a maradéktalanul
szerződésszeni
teljesítés
alól.

60. Esetlegeskír bekövetkezéseesetén,ltaa Vállalkozó egyébként
oly módon teljesí!
hogy a Megrendelőt semmilyen módon kír nem éri, úgy ebben az esetben a
MegrendelőakÍtrtérítesiösszegrenemtartigényt,azt,aYel|a1kozóraengedményezi.

)ilv.
Eryéb rendelkezések
61. Az ajanlati felhíviís,a dokumenüíció, a heyszíni szemle jegyzőkönyve, Vríllalkozó
ajrínlatavalamint az ezeÍ kíviil feltett egyébkérdésekésaz eze|geadott viílaszok a
jelen szerződéselvrílaszttvtat|anÉszétképezik. Amennyiben a jelen pont szerinti
okiratok, illetőleg a jelen szerződésszövege között ellentmondiáslenne, űgy uelőbbi
okiratok szövege az fuányadő.
Ugyancsak a jelen szerződés elvrílaszthatatlanrészétképezi Vríllalkozónak az
építnényre
kötött felelősségbiáosíüása.
A jelen szerződésben nem sz.abályozott kérdésekbena Polgríri Törvénykönyv,
valaminta vonatkozó egyébjogszabrílyokrendelkezései
az irínyadók.
Jelen megríllapodasta felek képviselői elolvasrásés közös értelmezésutrán"mint
kinyilvrínítottakaratukkalmindenbenmegegyezőt,jóvráhagyólagalairták.
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