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amely létrejött egyrészről Pápa Város Önkormányzata (székhelye: 8500 Papq Fő u. 12.,
képviseletében: Dr. Kovács Zo|tán polgrírmester, banksziímlasziím: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
11748045-15429410.|0090002; adószám: 15429410219) a továbbiakban, mint Megrendelő,

mrísrészről a Fehér Ablak Ablakryártó' Szolgáltató és Kereskedelmi 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 alulírott helyen és napon, az a|ábbi feltételek szerint:

L

Előzmények

1. Megrendelő, mint ajrínlatkérő a közbeszerzésekről szőló 2003. évi C)o(D(. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 4. része alapján egyszeni közbeszetzési eljrírast (a továbbiakban:
közbeszerzési eljárás) folytatott le. Megrendelő a kozbeszetzési eljáras tlírgyát és
mennyiségét az ajénlati felhívás 2. pontjában batÍroztameg.

Abeszerués tárgya és mennyisége:

Púpa Vajda Péter lakótelepí tdrsasházak kíilső nyíltÍszóróinak cseréje

Púpa, Vajda Péter lakótelep 4549. tdrsashdz kíilső nyíItÍszóróínak cseréje

il.

A szerződés tárrya

2. Megrendelő megrendeli, Vríllalkozó pedig elvallalja a szerzódés targyát képező, Ut.
pont szerinti létesítmény (a továbbiakban: létesítrnény) építési munkríinak teljes köni
megvaiósítrísát a jelen szerződéshez kapcsoiódó egyéb mellékletek, így ktilönösen a
költségvetési kiírrís és ütemterv tartalma szerint. Vríllaikozó kötelezettséget vríllal arr4
hogy Megrendelő szémÉra a jelen szetződésben meghatiírozott munkiíkat saját
költségén e|végzi.

3. Vailalkozó feladata továbbá minden egyéb múszaki feladat megvalósítiásiíhoz
sztikséges munka elvégzése és költségeinek viselése, hilönös tekintettel azon
mellékmunkakra és rafordítasokr4 amelyek a vonatkozó szabvarryok és a szakmai
gyakorlat szerint a munka elvégzéséhez tartoznak.

4. A közbeszerzési eljarríshoz, illetőleg a jelen szerződéshez kapcsolódó vagy annak
mellék]etét képező okiratokon kívüli egyéb tervek, dokumentumok elkészítése
Vállalkozó feladata. Az ilyen terveknek, dokumentumoknak minden tekintetben
összhangban kell lennitik a közbeszerzési eljarríssal és a jelen szerződéssel, és azokat
előzetesen Vallaikozó köteles jóvahagyas céljából Megrendelőnek bemutatni.
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5. Vríllalkozó kijelenti, illetve kötelezettséget vríllal arr:a hogy
. a jelen szerződést, annak mellékleteivel és a kapcsolódó iratokkal egytitt teljes

könien megvizsgrílta;
. az esetleges felvilágosítas kéréseknél kielégítő, elégséges magyarázatot kapott;
- a szerződés üírgyát jelen szetződés rendelkezéseinek megfelelően és az abban

szabá|yozottak szerint, a vonatkoző magyar előírasokat betartva" I. osztályu
minóségben és I. osztáyú anyagok felhasználasával a szeruődés szerinti
hatíridőben, saját költségén hiba- és hiiínymentesen elkészíti.

- a teljes köní helyreállítást követően csak műszaki tanúsíwtínyokkal bizonylatolt
kivitelezés utiín j ogosult ellenszol gá|tatÍsta.

6. Vallalkozó a jelen szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinek harmadik
személyre történő áffihálzasáÍa nem jogosult. A jelen szerződést Vríllalkozónak kell
teljesítenie. A teljesítésben 10 %o feLetti alvríllalkozóként, illetőleg egyéb résztvevőként
csak olyan személy, illetve szervezet vehet részt, akiíamelyet Vríllalkozó aján|atabart
megjelölt. Felek az utóbbi rendelkezéstől csak akkor térhetnek el, ha az ríltaluk előre
nem látható oknríl fogvq a szerződéskötést követően beríllott körülmény folytán a
szerződés vagy annak egy része nem volna teljesíthető és MegrendeIő az egyéb
s zemély, szetv ezet kö zreműkö dé s éhez ho zzáj aruLt.

7. A 6. pontban szabályozottakon tulmenően Vállalkozó a közbeszeruési eljárrás során
meg|elölt alvríllalkozóin kívüli; a teljesítésben 10%-ot meg nem haladó mértékben
részt vevő alvalla1kozőt|<tzérő|ag Megrendelő egyetértésévelvehet igénybe.

8. Vállalkozó a fentiekkel össáangban igénybe vett alvríllalkozóért úgy felel, mintha a
munlcít maga végezte voln4 alvríllalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig
felelős minden olvan kaÍért is. amely anélktilnem következett volna be.

ilI.

Teljesítési határidők

9. Felek megallapodnak abban. hogy Válla|koző jelen szerződésben vállait felújítasi
munkákat az ajén|atában foglalt teljesítési ütemezés szerint elvégzi.

A kivitelezés műszaki átadasa megkezdésének határideje: 2007. október 15. (a
továbbiakbarr: befej ezési hataridő).

Vállalkozó előteljesítésre kizarólag a Megrendeiővel kötött ktilön megallapodás
szerint jogosult.

Iv.
A felek jogai és kötelezettségei, eryüttműködése



10. Szeruódő felek megríllapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak
maradéküalan megvalósítasa érdekében folyamatosan együtműködnelq és időben
tájékoztatjek egymríst nem csupán a szerződéses kötelezettségek teljesítéséről, de
minden olyan köriilményről (tény, adat, kérdés), amely a szerződés teljesítésére
kihatassal lehet.

Fenti ktitelezettségiiknek megfelelően a felek képviselőik útjrín egyeztetnek.

Vríllalkozó a megkötött szerzódés, illetve Megrendelő utasításai szerint ktiteles eljrárni.
Az utasítas nem terjedhet ki a munka megszervezésére, iIletőleg nem teheti a teljesítést
terhesebbé.

Megrendelő köteles a munkateriiletet a munka megkezdéséhez sztikséges álapotban a
jelen szerződés megkötését követő I0 (tíz) munkanapon belül átadni. Vríllalkozó
köteles a megfelelő baleset- és hizvédelemről a vonatkozó előírrísoknak megfelelően
gondoskodni. A felvonulás, valamint a közrrrű., és energiahasnÉlat költségei
Vríllalkozót terhelik. A munkatertilet átvételétől a műszaki átadé$-áwétel időpontjríig
Vríllalkozó felelősséggel tartozik a munkatenileten végzett tevékenységéért' beleértve
a munkagépek, eszközök, berendezések és építési anyagok tárolrísát és őrzését, az é|et.
és vagyonbiaonságot.

Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszewezni, hogy biztosítsa a munka
gazdaságos és gyors befejezését. Ennek megfelelően Vállalkozó köteles a
Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés
eredményességét vagy hatráridőben történő elvégzését veszé|yezteti vagy gáto|ja. Az
értesítés elmulasztiísából eredő káÍért Vállalkozó felelősséggel tartozik.

Vríllalkozó a munka megkezdésekor a vonatkozó előínísoknak megfeleiően építési
naplót nyit, s azt folyamatosan vezeti, illetőleg az építkezés helyszínén tartja a munka
befejezéséig. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges körtilményt,
adatot és utasítríst rögzítenek az épitési naplóban.

15. Vállalkozó felelős műszaki vezetője és adatai:

Név: ........ .'....Pasáori Ferenc

Lakcím: ....'..... 8000 Székesfehérvar. Kraszn ai it 25 .

Telefonsziím:........... '... .........22/506.510

16. Megrendelő éita| a kapcsolaffartiísra kijelölt személy:

Németh Tamrís. Szabó József. Heizer Zoltán

11.

12.

l J .

14.



17.

18 .

19.

Vállalkozó áita| a kapc so lattaruísra kij elö lt szeméIy / szervezet :

Név: ........ ......Prásztori Ferenc

Telefonszám: .............. ' .........22l506.5l0

A felek 15., 16. és 17. pontok szerinti, kijelölt képviselői jogosultak Megrendelő,
illewe Vríllalkozó nevében az épitési naplóba történő bejegyzésre, amely azonban nem
eredményezheti a j elen szerződés módo sítrísát.

Megrendelő, illetőleg az álta|a kijelölt személy vagy szervezet a Vríllalkozó, annak
alvríllalkozói, illetőleg a teljesítésbe bevont egyéb közreműködők tevékenységét és
munkavégzését mindenfele korlátoziís nélkiil, brírmikor jogosult ellenőrizri. Az
ellenőrzés azonban a szÍ'ikséges mértéken felül nem zavarhatja Vállalkozó
munkavégzését. Megrendelő minden beépítendő anyag és e|végzett munka
ellenőrzésére jogosult a helyszínen, vagy a gyátrtÍs helyén. ,\z ellenőrzést és a
mintavételt végző személyeket Megrendelő jelöli ki. A munkrík során az e|őírt*
szerint el kell végeztetni a megfelelő vizsgéiatokat. A mintavételi és ellenőrzési
költségek a Vríllalkozót terhelik. A Megrendelő bármilyen próba" vizsgiílat fiiggetlen
szakértő ríltal való elvégzését elrendelheti. A vizsgrílatok költségét, amennyiben azok
igazo|ják, hogy nem felel meg a minőség az eIőirta|aak, vagy a Megrendelő ríltal adott
utasítísnak, a Viíllalkozó viseli. Ellenkező esetben a költség a Megrendelőt terheli. Az
eltakarrásra kerüló munkrík elkésztiltének vrírható időpontjríról Vállalkozó a
Megrendelőt 48 (negyvennyolc) órávalmegelőzően építési naplóban értesíteni.

Vállalkozó kötelessége a bontasi anyagok, hulladékok és kömyezetkrírosító anyagok
környezetvédelmi követelményeknek megfelelő kezelése és elhelyezése, munkatertilet
melletti szerkezetek ríllapotarrak megóviísa és rongrílódas esetén azok helyreállítása.

v.
A szerző dés telj esítés e

Megrendelőkuzaólraga hiba. és hirínymentes, I. osztályú minőségti teljesítést veszi át.

A mríszaki átadas-áwételi eljarríst a Vríllalkozó készre jelentése alapjrín a Megrendelő
tÍizi ki. A vríllalt teljesítési hataridőre szóló készre jelentés leadasrínak legkésőbbi
időpontja a vríllalt határidő lejrírta előtti 15. nap. Az eljrírríst a Megrendelő a készre
jelentés kézÁenétele utáni 14. napra tűzi ki, melynek legkésőbbi időpontja a vrillalt
telj esítési hataridő lehet.

A műszaki átadéB-áwételre és annak időpontjríra a Ptk. rendelkezései az iranyadók. A
műszaki átadás-átvétel keretében észlelt tizemeltetést nem akadélyozó hirínyokat és
sztikséges kiegészítő munkakat a Vallaikozó térítés nélkül és az akkor meghatározísra
kerülő határidőre köteles elvégezrri (hirínypótlrís). A beépített anyagok, szerelvények,
készrilékek és berendezések megfelelőségi tanúsítviínyait, kezelési és karbantartrísi
utasítrísát az ajrínlattevőnek magyar nyelven kell szolgálbnria.

20.

2r.

22.

/

23.



A karbantarüísi és kezelési útmutató 1-1 pé|dányát a beépítést követően a
lakrásfulajdonosoknak dokumentát módon át kell adni.

Vríllalkozó kötelezettséget vállal arra' hogy beépítést követően a lakrástulajdonosokat a
nyílaszrárók kezelésére és tizemeltetésére dokumentríltan kioktatja.

Az ezek<ke| kapcsolatos eljarrís és költségek az ajánlattevőt terhelik.

24. Az átadás-átvételi eljanís fentiek szerinti maradéktalan teljesítése esetén az eljrínísról a
felek jegyzők<lnyvet veszrrek fel. Amennyibenaz átadas-átvételi eljrárrás sikertelen, úgy
Vállalkozó az ismételt átadas-átvételi eljánís feltételeit haladéktalanul teljesíti és az
áÍadas-átyételi eljarasra új időpont megállapíttísát kezdeményea Megrendelőnél.

25. Végszrímla csak a sikeres átadas-átvételi eljrírríst követően nyujtható be.

26. Vállalkozó hatíridőben teljesít, ha az átadas.átvéteI a szeruődésben előírt hatríridőn
beltil, illetőleg haüírnapon megkezdődött, kivéve,haaMegrendelő aszo|gáútatríst nem
vette át.

27. Az áÍadéB-átvételi eljrírástól számított egy éven beltil az építési beruhrízís munkráit
ismételten meg kell vizsgrílni (utófelülvizsgrálati eljrínás). En. az eljrárast Megrendelő
készíti elő és hívja meg arraa Válla]kozót.

vI.
Módosítások

28. Felek tudomríssal bímak anól, hogy a jelen szerződés módosítrására közös
megegyezéssel, kiziírólag a Kbt.-ben fogialt feltételek maradéktalan teljesülése esetén
van mód. Megrendelő e rendelkezésekre figyelemmel jogosult a kivitelezésre keriilő
építnény vagy egyes részeinek minőségi, mennyiségi véitonztására.

29, Nem minőstil Megrendelő részérő| történő vá|tortaúsnak, ha a tervmódosítas a
Vállalkozó érdekkörében felmerült ok miatt sztikséges (p|. u előírt anyag nem
szereáető be).

30. Amennyiben a kivitelezés soriín előre nem látható műszaki problémrákkal
kapcsolatosan Vallalkozónak kérdése meriil fel, úgy Megrendelő erre 5 (ö0
munkanapon beltil a sztikséges felvilágosíüíst megadja.

31. Vríllalkozó kötelezettsége, hogy az érdekk<jrében felmerülő esetleges módosítiások,
ponto sítasok szakmai megalapozottságát saj át költsé gén ellenőriztesse.



32.

J J .

38.

39.

40.

VII.

Vál|alkozási díj' Íizetési feltételek

Vríllalkozót a jelen szerződésben meghatározott feladatok hibátlan és hirínytalan
teljesítéséért összesen 8.27|.399,- Ft + 20 % ÁFA, azaz Nyolcmillió.
kettőszánhetveneryezer.háromszrízkilencvenkilenc forint + 20 o/o ráltalrínos forgalmi
adó összegú vríllalkozísi díj illeti meg. Ennek megfelelően a vállalkozísi díj teljes
bruttó összege: 9.925.679,. Ft, azaz Kilencmillió.kilencszrízhuszonötezer.
hatszánhetvenkilen c forint.

Vríllalkozó az eLvégzett munka aranyában részszímlrík benyújtásríra jogosult az alábbi
ütemezés szerint:

Pápq Vajda Péter lakóte|ep 4549. tarsashaz kiilső nyí|ászérőinak cseréje

l. részszámla(3|,86%): 3.162.32l,-Ft

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

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

2007. szeptember l.8. 45.ös lépcsőhaz

2007.szeptember 30. 47-es|épcsőhélz

2007. október 10. 49.es lépcsőház

34. Vríllalkozó a fenti részszímlák benyujüísára akkor jogosult, ha a megfelelő teljesítést a
Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr igazo|ja. A teljesítés igazolrás a
r észszátrria kötel ező melléklete.

35. Szerződésszeni előteljesítés esetén Vállalkozó a fentiek szerint jogosult a vonatkozó
t észszálmla benyúj trásara.

36. A jelen szerződésben meghatiírozott részsziímliíkon kívül további részszímla
nyújtható be.

Amennyiben a végszám|a alapját képező munkarész teljesítése sorián Vállalkozó
késedelembe esik, végsziímla a kötbér megfizetése utár nyujtható be.

Végszrímla akkor nyújtható be, ha YáL|aLkoző és Megrendelő ajelen szeruődés szerinti
átadas-átvételi eljarást sikeresen lebonyolítottq és az erre vonatkozó jegyzőkönyv
aláirásra kertilt és az előírt banksarancia átadása mestörtént.

A teljesítés igazolrís alapjan kiállított végszrímlán szereplő összeget a Megrendelő
Vallaikozó Raiffeisen Bank Rt. 12023008.00181686.00100005 szárrú
bankszámlájéra2l3os arrínyban 15 napon belül átutalja. Számlaérték fennmaradő 1'l3-a
a trímo gatiís folyósítását követően kertil kiegyenlítésre.

Megrendelő |<tzuő|ag a vonatkozo jogszabályokban meghatiírozott alaki és tartalmi
követe iményeknek me gfelelő szétmlát fo gadj a b e.

/



4I. Megrendelő előleget nem bizosít.

VIII.

Késedelmes telj esítés' meghiúsulás

42. Szerződő felek megrállapodnak, hogy amennyiben a Vríllalkozó ajrínlatában foglalt
teljesítési ütemezés szerint meghatiírozott teljesítési hatíridőket Vállalkozó
késedelmesen teljesíti, úgy naptari naponta 15.000,. Ft, azaz tizenötezer forint
késedelmi kötbért köteles fizetri naptari napi késedelmi kötbérként. Amennyiben
Vállalkozó a teljes munkát a jelen szerződés szerinti véghatríridőben szerződésszeriien
befejezi, tqy a korábban esetlegesen levont k<itbér összegét Megrendelő visszatéríti.

43. Amennyiben a fenti hataridők bármelyike tekintetében Vállalkoző számára felróható
módon 30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik, itgy ut felek olyan fokú
szerződésszegésnek tekintik, amely alapjrín Megrendelő egyoldalúan gyakorolhatja
elállási jogát. Ez esetben Megrendelő a teljes vríllalkozrísi díj 5 (öt) %.aÍajogosult
me ghiúsulasi kötbérként.

44. Megrendelő a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére is jogosult.

45. Megrendeló a43. pont szerinti eljrírásra jogosult az a|ábbi esetekben is:
. Vallalkozó ellen csőd., felszámolasi vagy végelszámolrísi eljarris indul;
. Vállalkozó méltanyolható ok nélktil nem kezdte meg a szerződés teljesítését;
- vállalkoző a teljesítést felfiiggesáette és Megrendelő erre irányuló írasbeli

fel szó lítrísan ak kézÁemételét követő I 0 (tíz) nap on b eliil nem folytatta;
- Vállalkoző a jelen szeruódés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvrállalkozót

vagy egyéb közreműködőt a teljesítésbe;
- Vállalkozó egyéb súlyos szetződésszegést követ el.

46, Megrendelő fizetési késedelme esetén Yál|aIkozo jogosult azonnali beszedési
megbízríst benyújtani, illetőleg a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kovetelni.

IX.

Szavatosság' jótállás

47. Vallalkozó a jelen szerződésnek és a jogszabalyoknak megfelelő teljesítésre a teljes
vallalkozasi díj bruttó összege 2 (kettő) szazalékénak megfelelő, a sikeres mrÍszaki
átadéls-áwételtől szrímított 1'2 hónap tar.tamú jótálási garanciát viíllal, arnely <isszeget
bankgarancia keretében biztosítja Megrendelő részére. Vallalkozó ktilön díj nélktil az
ésszerűen elvarható legrövidebb időn belül a felmertilő hibakat kijavítja. Amerrnyiben



48.

Vtíllalkozó a hibát a fenti hataridőn belül nem hántja el, Megrendelő a jótálási
garancia összegét a hiba elhárítrísa érdekében jogosult felhasznrílni. A fentieken feltil
vállalkozó plusz 3 év teljes köni jót'állási garanciát vríllal.

A jót'íllási garancia időtaÍtamának lejárta előtt a felek a Megrendelő által kitiizött
időpontban bejárást tartanak és az esetlegesen még fennálló hib'íkról' hiiínyosságokról
jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőktlnyvben rögzített hibakat Vríllalkozó legkésőbb
15 (tizenöt) napon belül kijavítja és teljesítést írrísban készre jelenti Megrendelő
részére.

Vallalkozót a fentieken kíviil a jogszabályokban meghaüírozott idejű kötelező
alkalmassági idő is terheli.

x.
Elállás a szerződéstől

A Megrendelő a szerzódéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vá]lalkozo kárát
megtéríteni.

Ha a munka végzése során a tények arra engednének következtetést, hogy a teljesítés
hibas lesz, a Megrendelő a fogyatékosság kiktiszöbölésére hÍzött megfelelő határidő
sikertelen eltelte utan gyakorolhatja a hibrís teljesítéséből eredő jogokat.

Amennyiben a Vríllalkoző a befejezési hatríridőhoz képest több mint 30 (harminc)
napos késedelembe kerül, az aján|atkérőnek jogában áll _ az elríllasi joganak
gyakorlasa és a 43. pontban meghatiározott kötbér érvényesítésén tul - a Vríllalkozót a
munkateriiletről levonultatni és a hátralevő munkát mrís vállalkozova| befejeaetni. A
mar teljesített munkarészekre a Vallalkozó garancirílis és szavatossági ktitelezettségeit
az i|y en beavatkozás nem módo sítj a.

xr.
Titoktartás

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megallapodasban fogialtakat,
valamint a teljesítéstik soriín az egymásnak átadott információt bizalmasan, iizletí
titokként kezelik. Ez értelemszerúen nem Vonatkozik arta az információra. amely
titokban tartasát jogszabá|y nem teszi lehetővé.

Ha a Megrendelő a Váilaikozó teljesítése révén új elgondolasról, megoldásról vagy
műszaki ismeretről szerez tudomríst. ert a Yá||alkozó előzetes hozzáiar:vlasa nélktil
miíssalnem közölheti.
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xII.
Nyilatkozatok

Felek kijelentik, hogy
. kellő felhatalmaziíssal és jogkönel rendelkeznek jelen szerződés alríírasára és

teljesítésére;
- a jelen szerződés aláirár,át az erte kijel<ilt vezető, illetőleg a cég igazgatóság4 vagy

vezető testiilete szabá|yszenien engedé|yezte és az megfelel az eÍre vonatkozó
j o gszabrílyi rendelkezéseknek;

- a jelen szerződést a fel nevében aláírő személy megfelelő, a vonatkozó
jogszabrílyok ríltal megkívrínt regisztált alríírrísi joggal rendelkezik, így részéről a
szerződés aláírrísa és teljesítése nem eredményezi miís, olyan szerződés vagy
egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben felként szerepel;

- nincs olyan fiiggőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő mrís körülrnény,
amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére,
teljesítésére vagy saj át teljesítési készségére, illetve képességére.

A jelen szerződéssel kapcsoiatos brármilyen kérdésben a felek írrísban teszrek
nyilatkozatot egymiásnak, aj ánlott, tértivevényes levél útján.

xIII.
Jogvíták rendezése

56. Felek az esetleges jogvitríikat elsődlegesen békés úton, targyalrísok útjrín kívánjrík
rendezni, s csupiín akkor fordulnak bírósághoz,ha auárgyalasos rendezés nem vezetett
eredményre.

57. Amennyiben a tiírgyalrísok azok kezdeményezésétől számított 30 (harminc) napon
beliil nem vezetnek eredményre, úgy felek alávetik magúat a pertiírgy értékétől
fiiggően a Pápai Varosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a felújítas során bekövetkező
mindennemű kareseményt haladéktalanul bejelent a Megrendelőnek a klírbejelentés és
rendezés érdekében történő mielőbbi szakszeni eljaras érdekében. A bejelentés
elmuiasztiísából eredő következménvek a Vállalkozó terhére esnek.

A felek rögzítik, hogy amgnnyiben a Megrendelő kedveznrényezettként brármely
kiíresemény következtében kártérítést kap, úgy a Vállalkozó abban az esetben sem
mentestil a teljes kar - meg nem térült részének - megÍérítése' vagy a maradéktalanul
szerződésszeni telj esítés alól.

55.
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60. Esetleges kír bekövetkezése esetén,lta a 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
ajrínlata valamint az ezeÍ kíviil feltett egyéb kérdések és az eze|ge adott viílaszok a
jelen szerződés elvrílaszttvtat|an Észét képezik. Amennyiben a jelen pont szerinti
okiratok, illetőleg a jelen szerződés szövege között ellentmondiás lenne, űgy uelőbbi
okiratok szövege az fuányadő.

Ugyancsak a jelen szerződés elvrílaszthatatlan részét képezi Vríllalkozónak az
építnényre kötött felelősségbiáosíüása.

A jelen szerződésben nem sz.abályozott kérdésekben a Polgríri Törvénykönyv,
valamint a vonatkozó egyéb jogszabrílyok rendelkezései az irínyadók.

Jelen megríllapodast a felek képviselői elolvasrás és közös értelmezés utrán"
kinyilvrínított akaratukkal mindenben megegyezőt, jóvráhagyólagalairták.
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