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amely létrejött egyrészről Pápa Város onkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. l2.,
képviseletében: Dr. Kovács Zoltánpolgármester, banksziím|aszátm: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
11748045.|54294|0-10080003; adószám: |54294t0219) a továbbiakban, mint Megrendelő,

másrészről a Kék Ablak Építőipari és Kereskedelmi Kft. (Székhelye: 8500 Pápa, Huszár ltp
4., képviselője: Schmidt Dezső cégegyzékszáraa: Cg.l9-09-502654; bankszámlaszátm:
10101054-59049100-01000007, adószám: 11339104-2.19) a továbbiakban, mint Vállalkozó
között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

I.

Előzmények

1. Megrendelő, mint ajánlatkérő aközbeszerzésekről szó|ó 2003. évi CXXIX. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 4. része alapjan egyszeni közbeszerzési eljrírást (a továbbiakban:
közbeszeruési eljárás) folytatott le. Megrendelő a közbeszerzési eljarás taryyát és
mennyiségétazaján|atifelhívás2.pontjábanhatátoztameg.

Abeszerzés üárgya és mennyisége:

Púpa Vajda Péter lakótelepi tórsashdzak kiilső nyíltÍszóróinak cseréje

Púpa, Vajda Péter lakótelep 37-43. tórsashóz kiikő nyíltÍszdróínak cseréje

II.

Aszerződés tárrya

2. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a szerzodés trárgyát képező,a|.
pont szerinti létesítmény (a továbbiakban: létesítmény) építési munkáinak teljes körű
megvalósítását a je|en szerződéshez kapcsolódó egyéb mellékletek, így kül<inösen a
költségvetési kiírás és ütemterv tartalma szerint. Yá||a|koző kötelezettséget vállal arra,
hogy Megrendelő szánnéra a jelen szerződésben meghatérozott munkakat saját
költségén elvégz|

3. Vállalkozó feladata továbbá minden egyéb műszaki feladat megvalósításáltoz
sziikséges munka elvégzése és költségeinek viselése, különös tekintettel azon
mellékmunkákra és ráfordításokra, amelyek a vonatkoző szabvényok és a szakmai
gyakorlat szerint a munka elvé gzé s éh ez tartoznak.

4. A közbeszerzési eljaráshoz, illetőleg a jelen szerződéshez kapcsolódó vagy annak
mellékletét képező okiratokon kívüli egyéb tervek, dokumentumok elkészítése
Vállalkozó feladata. Az ilyen terveknek, dokumenfumoknak minden tekintetben
össáangban kell lenniük a közbeszeruési eljrírassal és a jelen szerződéssel, és azokat
előzetesen YáIIaIkoző köteles jóvéhagyás céljából Megrendelőnek bemutatni.
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5. YáI|a|koző kijelenti, illetve kötelezettséget vállal arr4 hogy



a jelen szeruődést, annak mellékleteivel és a kapcsolódó iratokkal együtt teljes
könien megvizsgá|ta;

az esetleges felvilágosítas kéréseknél kielégítő, elégséges magyaráuatot kapott;

a szerződés tárgyát jelen szetződés rendelkezéseinek megfelelően és az abban
szabáIyozottak szerint, a vonatkozó magyar előírasokat betartva, I. osáályú
minőségben és I. osztáIyí anyagok felhasználasával a szerződés szerinti
határidőben, saját költségén hiba- és hirínymentesen elkészíti.

a teljes köríí helyreállítríst követően csak műszaki tanúsíwányokkal bizonylatolt
kivitelezés utan j o go sult ellenszolgáltatásra.

Vállalkozó a jelen szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinek harmadik
személyre történő átnlhazásara nem jogosult. A jelen szerződést Vállalkozónak kell
teljesítenie. A teljesítésben 10 %o feletti alvrállalkozóként, illetőleg egyéb résztvevőként
csak olyan személy, illetve szewezet vehet részt, akitlanelyet Vállalkozó ajénlatábart
megjelölt. Felek az utóbbi rendelkezéstől csak akkor térhetrrek el, ha az ríltaluk előre
nem látható oknál fogva, a szerződéskötést követően beállott körtilmény folytan a
szerződés vagy annak egy része nem volna teljesíthető és Megrende|ő az egyéb
személy, szervezet közremiíködéséhez hozzájánu|t.

A 6. pontban szabályozottakon tulmenően Vállalkozó a közbeszerzési eljrírás soriín
megielölt alvríllalkozóin kívüli, a teljesítésben 10oÁ-ot meg nem haladó mértékben
részt vevő a1válla1kozőt|<tzárő|agMegrende1ő egyetértésével vehet igénybe.

Vállalkozó a fentiekkel összhangban igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a
munkát maga végezte voln4 alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig
felelős minden olyan k{írért is, amely anélkÍil nem következett volna be.

ilI.

Teljesítési határidők

9. Felek megríllapodnak abban, hogy Vállalkozó jelen szerződésben vállalt felújítási
munkákat az aján|atában foglalt teljesítési ütemezés szerint e|végzi.

A kivitelezés műszaki átadasa megkezdésének határideje: 2007. október 15. (a
továbbiakban: befejezési határidő).

Vállalkozó előteljesítésre kizarólag a Megrendelővel kötött külön megállapodás
szerint jogosult.

6.

7.

8.



10.

IV.

A felek jogaí és kötelezettségei' eryüttműködése

Szerződi! felek megríllapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak
maradéktalan megvalósítrísa érdekében folyamatosan együttrrrűködnelq és időben
tajékoztatjek egymast nem csupán a szerződéses k<jtelezettségek teljesítéséről, de
minden olyan körtilményről (tény, adat, kérdés), amely a szetződés teljesítésére
kihatassal lehet.

Fenti kötelezettségiiknek megfelelően a felek képviselőik utján egyeüetrrek.

Vrá]lalkozó a megkötott szerződés, illetve Megrendelő utasításai szerint köteles eljrírni.

Az utasítiís nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést
terhesebbé.

Megrendelő köteles a munkaterületet a munka megkezdéséhez sztikséges állapotban a
jelen szerződés megkötését követő .l'0 (tíz) munkanapon beliil átadni. Vállalkozó
köteles a megfelelő baleset. és hizvédelemről a vonatkozó eiőírrísoknak megfeielően
gondoskodni. A felvonulás, valamint a köznű-, és energiahasznéú,at költségei
Vállalkozót terhelik. A munkaterület átvételétői a műszaki átadés-éffiétei időpontjáig
Vállalkozó felelősséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleérrve
a munkagépek, eszközök, berendezések és építési anyagok tarolasát és őrzését, azéIet-
és vagyonbiztonságot.

Vrá]lalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biaosítsa a munka
gazdaságos és gyors befejezését. Ennek megfelelően Vallalkozó köteles a
Megrendelőt minden olyan körtilményról haladéktalanul értesíteni, amely a teijesítés
eredményességét vagy határidőben ttjrténő elvégzését veszéIyedeti vagy gátoIja. Az
értesítés elmulasáásából eredő karért Vállaikozó felelő ssé g gel tartozik.

Vállalkozó a munka megkezdésekor a vonatkozó előírásoknak megfeleloen építési
naplót nyit, s aá folyamatosan vezetí, iiletőleg az építkezés helyszínén tartja a munka
befejezéséig. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges köriilményt,
adatot és utasítiíst rögzítenek az építési naplóban.

15. Vállaikozó feleiős műszaki vezetője és adatai:

Név: ........ .....Strommer Csaba

Lakcím: ........ 8500 Pápa, Husziír Itp.29lc

Telefonszám: ............. ' . ..06-301520-1015

16. Megrendelő áItal a kapcsolattartásra kijelölt személy:

Németh Tamas. Szabó József. Heizer Zo|tén
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17.

18 .

19.

21.

20.

Vállalkozó áItal a kapcsolattartásra kij elölt szemé|y l szerv ezet:

Név: ........ ...... Schmidt Dezső

Telefonszám: ................... 89/3 1 0- 5 I 5 : 30 1957 6-166

A felek 15., 16. és 17. pontok szerinti, kijelölt képviselői jogosultak Megrendelő,
illetve Vállalkozó nevében az építési naplóba történő bejegyzésre, amely azonban nem
eredményeáeti a j elen szeruődés módosítrását.

Megrendelő, illetőleg az á|ta|a kijelölt személy vagy szervezet a Vríllalkozó, annak
alvállalkozói, illetőleg a teljesítésbe bevont egyéb közreműködők tevékenységét és
munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül, brírmikor jogosult ellenőrizni. Az
ellenőrzés azonban a sztikséges mértéken feltil nem zavarhatja Vállalkozó
munkavégzését. Megrendelő minden beépítendő anyag és e|végzett munka
ellenőrzésére jogosult a helyszínen, vagy a gyártÍs helyén. Az ellenőrzést és a
mintavételt végző személyeket Megrendelő jeltili ki. A munkak soriín az e|őírtak
szerint el kell végeztetru a megfelelő vizsgá|atokat. A mintavételi és ellenőrzési
költségek a Vríllalkozót terhelik. A Megrendelő bármilyen próba, vizsgélat ftiggetlen
szakértő álta|valő e|végzését elrendelheti. A vizsgálatok költségét, amennyiben azok
ígazo|jék, hogy nem felel meg a minőség az e|őirtaL<nak, vagy a Megrendelő által adott
utasítasnak, a Vállalkozó viseli. Ellenkező esetben a költség a Megrendelőt terheli. Az
eltakarasra kerülő munkák elkészültének varható időpontjáról Vállalkozó a
Megrendelőt 48 (negyvennyolc) órával megelőzően építési naplóban értesíteni.

Vállalkozó kötelessége a bontiísi anyagok, hulladékok és kömyezetkárosító anyagok
kömyezetvédelmi követelményeknek megfelelő kezelése és elhelyezése, munkateriilet
melletti szerkezetek állapotanak megóvása és rongálódás esetén azok helyreállítása.

v.
Aszeruődés teljesítése

Megrendelók'tzérőIag a hiba. és hiárrymentes, I. osÍrályú minőségÍi teljesítést veszi át.

A műszaki átadás.átvételi eljarast a Vállalkozó készre jelentése alapjén a Megrendelő
tíizi ki. A vríllalt teljesítési hatríridőre szóló készre jelentés leadasrínak legkésőbbi
időpontja avállalt hatráridő |ejárta előtti 15. nap. Az eljrírast a Megrendelő a készre
jelentés kézhezvétele uüáni 14. napra ttu,i k|, melynek legkésőbbi időpontja a vrállalt
telj esítési hataridő lehet.

A műszaki átadas-átvételre és annak időpontjríra a Ptk. rendelkezései az iranyadók. A
műszaki átadás.átvétel keretében észlelt tizemeltetést nem akadátlyoző hianyokat és
sziikséges kiegészítő munktákat aYá|Ia|kozó térítés nélkül és az akkor meghatarozásra
kerülő határidőre köteles elvégezni (hirínypótlás). A beépített anyagok, szerelvények,

23.



készülékek és berendezések megfelelőségi tanúsítványaít, kezelési és karbantartasi
utasítasát az ajánlattevőnek magyar nyelven kell szolgáltatnia,

A karbantartási és kezelési útmutató 1-l pé|darryát a beépítést követően a
lakrístulajdonosoknak dokumentált módon át kell adni.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy beépítést követően a lakásfulajdonosokat a
nyi|ászarők kezelésére és iizemeltetésére dokumentiíltan kioktatja.

Az ezelrJrrel kapcsolatos eljrárrís és költségek az aján|attevőt terhelik.

24. Az átadás-átvételi eljrárás fentiek szerinti maradéktalan teljesítése esetén az e|járástó| a
felek jegyzőkönyvet vesmek fel. Amennyíbenazátadás-átvételi eljáras sikertelen, úgy
Yá||a|koző az ismételt átadás-átvételi eljarás feltételeit haladéktalanul teljesíti és az
átadás-átvételi eljárásra új időpont megá||apítását kezdeményezi Megrendelőnél.

25. Végszámla csak a sikeres átadás.átvételi eljárást követően nyújtható be.

26. Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadés-áthléte| a szeruődésben előírt hataridőn
belül, illetőleg hatrírnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szo|gá|tatást nem
vette át.

27. Az átadas.áwételi eljarástól szrímított egy éven belül az építési beruhrázás munkáit
ismételten meg kell vizsgálni (utófelülvizsgálati eljáras). Ert az eljárást Megrendelő
késziti elő és hívja meg arraaVállalkozót.

VL

Módosítások

28. Felek fudomiíssal bírnak arról, hogy a jelen szerzódés módosításara közös
megegyezéssel, kizárólag a Kbt.-ben foglalt feltételek maradéktalan teljesiilése esetén
van mód. Megrendelő e rendelkezésekre figyelemmeljogosult a kivitelezésre kerülő
építmény vagy egyes részeinek minőségi, mennyiségi vá|toztatására,

29. Nem minősül Megrendelő részéről történő vá|toztatásnak, ha a tervmódosítás a
Vállalkozó érdekkörében felmertilt ok miatt sztikséges @I. u előírt anyag nem
szereztrető be).

Amennyiben a kivitelezés sorián előre nem láthatő műszaki problémákkal
kapcsolatosan Vállalkozónak kérdése merül fel, úgy Megrendelő ene 5 (ö0
munkanapon belül a sztikséges felvilágosítást megadja.

Vállalkozó kötelezettsége, hogy az érdekkörében felmerülő esetleges módosítiísok,
pontosítások szakmai megalapozottságát saj át költségén ellenőriztesse.

30.

31.



32.

VII.

Vállalkozási díj' Íizetési feltételek

Vállalkozót a jelen szerződésben meghatátozott feladatok hibátlan és hiánytalan
teljesítéséért összesen 12.124.770,. Ft + 20 % ÁFA, azaz Tizenkettőmillió-
szt{zhuszonnéryezer-hétszázhetven forint + 20 Yo ríltalrínos forgalmi adó összegíi
vrá]lalkozasi díj illeti meg. Ennek megfelelően a vállalkozási díj teljes bruttó összege:
t4.549.724,- Ft, azaz Tizennérymillió.ötszázneg5rvenkilencezer.hétszrízhuszonnéry
forint.

Vállalkozó az e|végzett munka arényábanrészszáriál< benffitasára jogosult az a|áhbi
ütemezés szerint:

Pápa, Vajda Péter lakóte|ep 37.43. trírsashaz külső nyilászéttőinak cseréje

33.

|. tészszétm|a Q8,5 5Yo): 4.150.000'. Ft

2. tészszám|a Q1,25%): 3.090.000'. F,t

3. tészszőlrtla (26,l9Yo): 3.800.000'. Ft

4. részszátm|a (23,7 |Yo): 3.s09.724,. Ft

2007. augusztus 8.

2007. augusztus 17.

2007. augusztus 27.

2007. szeptember 8.

37-es lépcsőhráz

39.es lépcsőhráz

41-es lépcsőház

43-as lépcsőhríz

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Vállalkozó a fenti részszÁrlákbenffitására akkor jogosult, ha a megfelelő teljesítést a
Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr igazo|1a. A teljesítés igazo|és a
r észszám|a kötelező melléklete.

Szerződésszerű előteljesítés esetén Vállalkozó a fentiek szerint jogosult a vonatkozó
t észszámla benyúj tasára.

A jelen szerződésben meghatarozott tészszámlríkon kívül további részsziímla nem
nyújtható be.

Amennyiben a végszrámla alapját képező munkarész teljesítése során Vállalkozó
késedelembe esik, végszámla a kötbér megfizetése után nyújtható be.

YégszÁmla akkor nyujtható be, ha Vállalkozó és Megrendelő a jelen szerződés szerinti
átadás-átvételi eljarríst sikeresen lebonyolította, és az erre vonatkozó jegyzőkönyv
aláírasra kertilt és az e|óírt bankgarancia átadésamegtörtént.

A teljesítés igazolrís alapjrán kiríllított végszrámlan szereplő összeget a Megrendelő
Vállalkozó 10101054.57049100.01000007 számú bankszámlájara2l3os aranyban 15
napon belül átutalja. Számlaérték fennmaradő ll3-a atátmogatás folyósítását követően
kerül kiegyenlítésre.



40. Megrendelő kizarő|ag a vonatkozó jogszabrílyokban meghatározott alaki és tartalmi
követe lményeknek me gfelelő szálm|át fo gadj a be.

4|. Megrendelő előleget nem biztosít.

vIII.

Késedelmes teljesítés, meghíúsulás

42. Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vríllalkoző qénlatában foglalt
teljesítési ütemezés szerint meghatiírozott teljesítési hataridőket Vállalkozó
késedelmesen teljesíti, úgy naptátrt naponta 15.000,. Ft, azaz tizenötezer forint
késedelmi kötbért köteles fizetni naptrári napi késedelmi kötbérként. Amennyiben
Vrállalkozó a teljes munkát a jelen szerződés szerinti véghatáridőben szetződésszeríien
befejezi, úgy a korábban esetlegesen levont kötbér összegét Megrendelő visszatéríti.

43. Amennyiben a fenti határidők bármelyike tekintetében Vríllalkoző szétmátra felróható
módon 30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik, ttgy ut felek olyan folcu
szerződésszegésnek tekintik, amely alapjrín Megrendelő egyoldalúan gyakorolhatja
elállrási jogát. Ez esetben Megrendelő a teljes vállalkozási díj 5 (öt) %-árajogosult
meghiúsulási kötbérként.

44. Megrendelő a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére is jogosult.

45. Megrendel(5 a43. pont szerinti eljrírásrajogosult azalábbi esetekben is:
- vállalkozó ellen csőd., felszámolrási vagy végelszámolási eljáras indul;
- Vállalkozó méltanyolható ok nélkül nem kezdte meg a szerződés teljesítését;
. Vállalkozó a teljesítést felftiggesáette és Megrendelő erre iranyuló írrásbeli

felszólítasának kézhezvételét követő l0 (tíz) napon belülnem folytatta;
. Vállalkoző ajelen szerződés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvrállalkozót

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

46. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó jogosult azonnali beszedési
megbízást benyujtani, illetőleg a Ptk. szerinti késedelmi kamatot követelni.

IX.

Szavatosság, jótállás

47. Vállalkozó a jelen szerződésnek és a jogszabályoknak megfelelő teljesítésre a teljes
vállalkozási díj bruttó összege 2 (kettő) százalékának megfelelő, a sikeres műszaki
éiaőás.átvételtől számított |2 hónap tartamú jótállási garanciát viíllal, amely összeget



bankgarancia keretében biztosítja Megrendelő részére. Vállalkozó külön díj nélkÍil az
ésszerÍien elvarható legrövidebb időn belül a felmertilő hibakat kijavítja. Amennyiben
Vállalkozó a hibát a fenti határidőn belül nem hántja el, Megtendelő a jótíllási
garancia összegét a hiba elhárítása érdekében jogosult felhasznrílni. A fentieken felül
vállalkozó plusz 2 év teljes köríi jótállasi garanciát vállal.

A beépített nyíIászárők'ra vállalkozó 5 év szavatosságot vá11a1, elszíneződésre,
üvegpiírásodásra 1 0 évet.

48. A jótállási garancia időtartamanak lejárta előtt a felek a Megrendeló áItaI kihizött
időpontban bejárast tartanak és az esetlegesen még ferurálló hibákról, hirányosságokról
jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyvben rögzített hibríkat Vríllalkozó legkésőbb
15 (tizenöt) napon belül kijavítja és teljesítést írásban készre jelenti Megrendelő
tészére.

49. Vállalkozót a fentieken kíviil a jogszabát|yokban meghatározott idejű kötelező
alkalmassági idő is terheli.

Elállás u.l.-uuu,.u,
A Megrende|ő a szeruődéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkoző kárát
megtéríteni.

Ha a munka végzése soriín a tények arra engednének következtetést, hogy a teljesítés
hibás lesz, a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött megfelelő hataridő
sikertelen eltelte utan gyakorolhatja a hibás teljesítésébőleredő jogokat.

Amennyiben a Vrállalkoző a befejezési hatríridőhöz képest több mint 30 (harminc)
napos késedelembe kertil, az ajanlatkétőnek jogában ráll - az e|ái|asi jogának
gyakorlása és a 43. pontban meghatánozott kötbér érvényesítésén tul _ a Vríllalkozőt a
munkaterülehől levonultatni és a hátralevő munkát mas vállalkozőval befejeztetni. A
mar teljesített munkarészekre a Vállalkozó garancirális és szavatossági kötelezettségeit
az i|y en beavatkozás nem módosítj a.

xr.
Titoktartás

52. Szerződo felek megrállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat,
valamint a teljesítésiik sorián az egymásnak átadott információt bizalmasan, tizleti
titokként kezelik. Ez érte|emszeríien nem vonatkozik afta az információra, amely
titokban tartását jogszabá|y nem teszi lehetővé.

50.
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54.

53. Ha a Megrendelő a Vrállalkozó teljesítése révén új elgondolásról, megoldasról vagy
mííszaki ismeretről szetez tudomást, ezt a Yál|a|koző e|őzetes hozzájarulrísa nélkül
mással nem közölheti.

XII.

Nyilatkozatok

Felek kijelentik, hogy
- kellő felhata|maztíssal és jogkönel rendelkeznek jelen szerződés aláírására és

teljesítésére;
- ajelen szerződésa|áírásátazefiekijeltilt vezetó,illetőleg acégigazgatősága,vagy

vezetó testiilete szabáIyszenien engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozó
j ogszabályi rendelkezéseknek;

- a jelen szerződést a fél nevében a|áÍró személy megfelelő, a vonatkozó
jogszabrályok által megkívrínt regisztrált a|áírásijoggal rendelkezik, igy részérő| a
szetződés a|áírása és teljesítése nem eredményezi máq olyan szeruődés vagy
egyéb jognyíIatkozat megszegését, melyben felként szerepel;

. nincs olyan fiiggőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény,
amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére,
telj esítésére vagy saj át telj esítési készségére, illetve képességére.

A jelen szerződéssel kapcsolatos bármilyen kérdésben a felek írásban tesmek
nyilatkozatot egymrásnak, ajánlott, tértivevényes levél útján.

xIII.

Jogviták rendezése
56. Felek az esetleges jogviüíikat elsődlegesen békés úton, trírgyalások útjrín kívrínják

rendeznio s csupán akkor fordulnak bírósághoz,ha atargyalásos rendezés nem vezetett
eredményre.

57. Amennyiben a targya|asok azok kezdeményezésétő| szrímított 30 (harminc) napon
belül nem vezetnek eredményre, úgy felek atávetik magukat a pertárgy értékétől
fiiggően a Pápai Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.

58. A Vállalkozó kötelezettséget vállal atta) hogy a felújítas során bekövetkező
mindennemű kríreseményt haladéktalanul bejelent a Megrendelőnek a kárbejelentés és
rendezés érdekében történő mielőbbi szakszeru eliárás érdekében. A bejelentés
elmulasÍásából eredő következmények aY á||a|kozó tórhére esnek.
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59. A felek rigzítik, hogy amennyiben a Megrendelő kedvezményezettként bármely
káresemény következtében kártérítést kap, úgy a Vállalkozó abban az esetben sem
mentestil a teljes kar - meg nem térült részének - megtérítése' vagy a maradéktalanul
szerződésszeríi telj esítés alól.

Esetleges kár bekövetkezése esetén, ha a Vállalkozó egyébként oly módon teljesít,
hogy a Megrendelőt semmilyen módon kar nem éri, úgy ebben az esetben a
Megrendelo akártérítési összegre nem tart igényt, azt aYáIIa|kozőtaengedményezi.

xrv.
Eryéb rendelkezések

6t. Az ajánlati felhívás, a dokumentácíő, a hdyszíni szemle jegyzőkönyve, Vállalkozó
ajánlata, valamint az ezen kívül feltett egyéb kérdések és az ezek're adott válaszok a
jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Amennyiben a jelen pont szerinti
okiratok, illetőleg a jelen szerződés szövege között ellentmondás lenne, tqy u előbbi
okiratok szövege az irányadő.

Ugyancsak a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi Vállalkozónak az
építményre kötött felelősségbiáosítása.

A jelen szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Polgríri Törvénykönyv,
va]amint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen megállapodast a felek képviselői elolvasas és közös értelmezés után, mint
kinyilvrínított akaratukkal mindenben megegyezőt, jőváútagyőIag

Pápa,2007. július 23.

Ellenjegyzem:
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