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I.
E|őzmények
l.

Megrendelő, Initrt aján|atkérőa közbeszerzésekrólsző|o 2003, évi CXXIX. törvérry (a
továbbiakban: Kbt.) 4. része a|apjátr egyszerÍi kozbeszerzési eljárást (a továbbiakban:
közbeszerzésieljárás) folytatottle. Megrerrdelőa közbeszerzésieljárás Íárgyátésnrennyiségét
az aján|atifel|rívás2. pont.iábanhatároztanreg.
A beszerzés
tárgyaésntennyisége:
I,

2.

Pópa, Juhur utcojűrdaépítés

Megrerrdelo a közbeszerzési eljárásában benyújtottajánlatokat rnegvizsgálta, egynrással
összevetette, és döntését2007, július t2. napján ki|rirdette.Megrerrde|őközbeszerzési
eljárásbanhozott dörrtéseszerinta közbeszerzésieljárásbana nyertesajánlattevőVállalkozó
lett.
II.
A szerződéstárgya

a
J.

A

5.

Jrs

Megrendelő tnegrendeli,Vá|lalkozó pedig e|válla|jaa szerződéstárgyát képezo,|/|. pont
építési nrurrkáinak teljes körii
szerinti létesítrrrény(a továbbiakbarr: létesítnrérry)
eljárással kapcsolatos
közbeszerzési
az ajánlati fel|rívás'a dokulnentáciő, a
rrregva|ósítását,
így kiilönösen a
okiratok, il|etoleg a jelen szerződéshezkapcsolódó egyéb rne||ék|etek,
vállal arra. lrogy
kiírásés titetntervtaftalmaszerint.Vál|alkozó kötelezettséget
kö|tségvetési
rnunkákatsajátköltségéne|végzi.
nteglratározott
Megrendelő szánára a jelen szerződésben
sziikséges
Vállalkozó fe|adatatovábbá minden egyéb műszaki fe|adat megvalósításá|roz
és
rnellékmurrkákra
azon
trrulrkaelvégzéseés költségeinek vise|ése,kiilörrös tekiIrtettel
tnunka
a
ráfordításokra,ame|yek a vonatkozó szabvárryokés a szaklttaigyakorlat szerint
e l végzésélrez tartoznak'
kapcsolódó vagy anttaknreIlékIetét
A közbeszerzésieljáráslroz'il|etolega jelerrszet.ződés|rez
Vá||alkozó fe|adata.Az
elkészítése
tervek,
dokutnentunrok
kívtili
egyéb
képezőokirátokorr
kell Ienniiik a
összharrgbatr
tekintetben
ilven terveknek. dokutnetttttlnoknaknrinden

kózbeszerzési eljárással és a je|en szerződéssel,és azokat e|ozetesenVá|lalkozó köteles
jóváhagyás céljából Megrendelőnek bemutatni.
Bárrnilyen a Vállalkozó vagy tervezője által kezdeményezettrnŰtszakivá|tozás aján|atkérői
engedélyezésee|őtt a Vá||alkozó köteles a vá|tozás kö|tségkilratásait bemutatni' és a
Megrendelővel jóválragyatni. A vá|tozás végrelrajtása
csak ilyerrjóváhagyás után |ehetséges,
metl az e nélkü|végzettbármilyen eltérést
a Vállalkozó saját kockázatárahajtjavégre.
Válla|kozó többletrnunkák elvégzésére
nem jogosult. A rrregvalósításköltsége nem halad|ratja
g
me a Vá| l alkozó aján |atábanrrregjelölt el lerrszolgáltatásösszegét.

6.

Válla|kozó kije|enti' illetve kötelezettségetvál|al arra,lrogy
-

a jelen szerződést,annak mellékleteivelés a kapcsolódó iratokkal egytitt teljes körtierr
rnegvizsgálta, lriárrytalanul elolvasta és megéftette,azt korlátozás nélktil jelen
aláírásávaljogilag kötelezonek ismeri e|;

-

az ajánlatkérésidokumentációt rnegismerte és azt a munka elvégzésének
alapjáu|
rnegfe l előn ek ta|á|ta;

-

a dokumerrtációésegyébokiratok szövegétmegéftette,
azokatnem tartja éftelmetlennek
vagy kétértelműrrek;

-

az eset|egesfelvilágosításkérésekrré|
magyarázatotkapott;
kie|égítő,
elégséges

-

a szerződés tárgyát jelerr szerzódés rende|kezéseinekmegfe|eloen és az abbal"t
szabályozottakszerint,a vonatkozó magyar előírásokatbetaftva,I. osztályúminóségben
ésI' osztályúanyagok felhasználásáva|a szerzódésszerinti határidőben,saját kö|tségén
hiba- éshiányrnerrteserr
eIkészíti;

7.

VáIla|kozó a jelen szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinekharrnadik személyre
történő átruházására nem jogosult. A jelen szerződéstVá|la|kozónak ke|| teljesítenie.A
csak olyan személy,
teljesítésben
|0 oÁ feletti alvá||a|kozóként,
illetőleg egyébrésztvevőként
illetve szervezetvelret részt,akit/amelyetVállalkozó ajánlatábanrnegje|ölt' Felek az rrtóbbi
rendelkezéstőlcsak akkor térlretneke|, ha az általuk e|őre nem látlrató okrrál fogva, a
szerződéskötéstkövetőerr beá|lott köriilrnény folytán a szerződésvagy annak egy részenem
hozzájárút'
vo|na teljesíthetőésMegrendelő az egyébszemé|y,szervezetközreműrködésé|rez

8'

A 7. pontban szabá|yozottakorr
túlrnerrőenVá|lalkozó a közbeszerzésieljárás során niegje|ölt
alvállalkozóin kíviili, a te|jesítésberr
|0 Yo-ot meg neln lraladó mértékbenrészt vevő
l velreti génybe.
alvál |a|kozótkizár ő|ag M egrende|őegyetértéséve

9'

Válla|kozó a fentiekkelösszhangbarrigénybevett alvállalkozóéftúgyfelel, mintha a munkát
eseténpedig felelős minden
tnaga végeztevolna, a|vá|la|kozó jogosulatlan igénybevéte|e
olyarrkárértis' amely ané|kü|nem következett volna be.
III.
Teljesítésihatáridők

l0'

murrkákataz
Felek rnegállapodnakabban, lrogy Vál|a|kozó jelen szerződésbenvál|a|t építési
i iiternezésszeri nt e|végzi.
aj án|atábanfo glalt telj esítés
határideje:2007.július 27. (a továbbiakban:
A kivite|ezésrnűszakiátadásarnegkezdésének
befeiezésilratáridő)'

Vállalkozó
jogosult.

e|őteljesítésrekizárólag a Megrende|ővel kötött

kiilön

rnegállapodás szerint

IV.
A felek jogai éskötelezettségei,egyiittműködése
ll.

Szerződő felek rnegá|lapodnakabban' hogy a je|en szerződésbenfog|a|tak maradéktalan
rnegvalósításaérdekében
fo|yarnatosarr
együttmŰrködrrek,
ésidőben tájékoztatjákegyrnástnem
csupátra szerződéseskötelezettségekteljesítéséről,
de rnindenolyan körührrérryről(tény,adat,
kérdés),
amely a szerződésteljesítésére
kihatássa|lehet'
Fenti kötelezettségükrrek
rnegfeleloerra felek képviselőik útjána későbbiekbertmeghatározott
időpontokban,de lega|ább|reterrte
egymással szemé|yesen
egyeztetnekhe|yszínikoordinációt
tartanak.

12.

Vál|alkozó a lefo|ytatott közbeszerzési eljárás a|apján nregkötött
Megrendelő utasításaiszerint köteles eljárni'

szerződés, iIletve

Az utasításnenr terjedlret ki a nrunka megszervezésére'
i|letőleg nem te|reti a teljesítést
terhesebbé'

l3.

Megrende|ő köteles a munkaterületeta munka rnegkezdéséhez
sziikségesállapotban a jelerr
szerzodésrnegkötésétkövető |0 (tiz) munkanaponbe|iil átadni. Vállalkozó köteles a tertiletet
biztonságosan bekeríteni és őrizni, a rnegfelelő baleset- és tűzvéde|emról a vonatkozó
e|őírásokrrakrnegfelelőengondoskodni.A felvorru|ás,valamint a közmű-, ésenergialraszná|at
költségei Vál|a|kozót terhelik.A munkaterü|etátvételétől
a műszaki átadás-átvételidőpontjáig
Vá|lalkozó fe|elősséggeltartozik a munkaterti|eterrvégzett tevékenységéért,
beleértve a
nrunkagépek,eszközök' berendezésekés építésianyagok táro|ását és orzését,az élet. és
vagyonbiztorrságot'

|4.

Vá|lalkozó köte|es a munkavégzést
űgy megszervezni,lrogy biztosítsaa lnulrka gazdaságosés
gyors befejezését,Ennek rnegfeleloen Vál|alkozó köteles a Megrendelót rnirrdelr olyan
körülményrő| haladékta|anu|
értesíteni,
amely a teljesítéseredmélryességét
vagy lratáridőben
töfténő elvégzésétveszé|yeztetivagy gátolja.. Az értesítés
elmulasztásából eredő kárért
. Válla|kozó fele|osséggel
taltozik.

l5.

Vállalkozó a munka megkezdésekora vonatkozó e|őírásoknakrnegfelelóenépítési
rraplót rryit,
s azt fo|yamatosanvezeti, i||etőleg azépítkezés
helyszínérr
taftjaa munka befejezéséig.
Felek
a munkavégzéssel
kapcsolatosminden lérryegeskörti|ményt,adatot és utasítástl.ögzítenekaz
építési
nap|óbarr.

|6.

Vál|alkozó felelős rnűszakivezetőjeésadatai:
Név:BorbélySárrdor
Cím:9028 Győr, RégiVeszprérniút l2.
Telefonszárn: 9615 |3 -640
Jogosr.r|tsági
kam. sz.: FMV-K öz|. Ép.-Al08-032l| |

t 7 . Megrendelő á|ta| a kapcsolattaftásrakije|ölt szernély/szervezetés Megrerrdelő nrt'rszaki
e||enőre,adatai:

Molnár István (Pápai Polgármesteri Hivata|) 0ó.89 / 3|3.744

1 8 . Vá l ta|kozó afta|a kapc soIattartásra k ij elö lt szené|yl szerve zet:
Szédelyi Árpád (30/9921-538)

1 9 . A felek |6., |7, és 18. pontok szerinti, kijelölt képviseloijogosrrltakMegrendelő, i||etve
Vállalkozó nevében az építési rraplóba történő bejegyzésre, ame|y azonban lle|n
eredményezhetia jelen szerződésrnódosítását.

20. Megrendelő, illető|eg az általa kijelölt szeqré|y Vagy szervezet a Vá||alkozó, annak

alválIalkozói, illetoleg a teljesítésbebevont egyéb közrernűködők tevékenységétés
munkavégzését
mindenfe|e korlátozás nélkül' bármikor jogosu|t ellerrőrizni. Az e||enőrzés
azonban a szükségesrnértéken
felÜ| nern zavarhatjaVállalkozó rrrunkavégzését.
Megrendeló
jogosult a |relyszírre|l'Vagy a
minden beépítendőanyag és elvégzettnrunka e|lenorzésére
gyáttás helyén'Az e||enőrzéstés a rnintavételtvégzo szernélyeketMegrendelő je|öli ki. Az
építkezés
során az előíftak szerint el kell végeztetnia rnegfe|elővizsgálatokat.A rnintavételi
és e||errőrzésiköltségek a Vál|a|kozót terlrelik. A Megrendelo bárrnilyen próba, vizsgá|at
Ítiggetlenszakértő á|ta| való elvégzését
e|rendellreti.A vizsgálatok költségét,anrennyiben
azok igazo|ják,lrogy nern felel meg a rninőségaz eloírtakrrak,vagy a Megrendelő álta| adott
utasításnak'a Vállalkozó viseli. El|enkező esetben a költség a Megrende|őt ter|re|i.Az
e|takarásrakertilő munkák elkészü|tének
várható időpontjáról Vá||alkozó a Megrendelot 48
(negyvennyolc)órával rnege|ozőenépítési
rraplóbarrértesíterri.

2 1 . Vállalkozó kötelessége a bontási anyagok,. hLrlladékokés környezetkárosító arryagok
környezetvédelmi követeIményeknek rnegfeIelő kezelése és elhe|yezése, valamint a
murrkaterti|etme||etti csapadékvízelvezető rendszerek mŰtszaki á|Iapotának rnegóvása és
ronsálódás eseténazok |re|vreállítása.

V.
A szerződéste|jesítése

2 2 . Megrer-rdelőkizárólag a hiba- éshiárryrnentes,I. osztályúrninőségűteljesítést
veszi át.
A nrűszakiátadás-átvételi
eljárásta Vállalkozó készrejelerrtése
alapjána Megrende|otűZi ki.
A vállalt te|jesítési
lratáridőre szóló készrejelentésleadásának|egkésóbbiidőpontja a vá||alt
lratáridő |ejártae|otti l5. nap' Az eljárást a Megrende|ő a készrejelentéskézhezvéte|e
utáni
I4' naprattizi ki, nrelynek Iegkésőbbiidőpontja a vá||altteljesítési
lratáridő lehet.
A rrrűszakiátadás-átvételi
feltételeazátadási dokurnentációjóváhagyása a
eljárás kitűzésének
Megrende|ő részéről.Az átadási dokumentáció
a rnegvalósulási tervek, melynek
példányszánn4 p|d. Az átadási dokumentáció a VáI|alkozó készrejelento|evelélrekköte|ező
rneIléklete.
A mtiszaki átadás-átvételi eljárás lefo|ytatásának és az üzenrbe |re|yezési eljárás
rnegkezdésének
feltételesztikségesésa tníiszakidokunrentációbannreghatározottvalamennyi

|étesítrnérry
rendeltetésszerú
használatra a|kalmas készültségeaz e|őift bizonylatokka|. Az
átadás-átvételieljárásig a |rasználatbavételi
engedélytbe kell szerezni.

2 4 . A rrrűszakiátadás-átvételre
ésannak idopontjáraa Ptk. rerrdelkezései
az irárryadők.A rnűszaki
átadás-átvétel keretéberrészle|t üzerne|tetéstnem akadá|yoző hiárryokat és szükséges
kiegészítőrnunkákata Vállalkozó térítés
né|külésaz akkor meghatározásrakerülő |ratáridore
(hiánypótlás).
köteles elvégezlri
A beépítettanyagok' szere|vények,gépek, készülékekés
berendezések rnűbizony|atait, gépkönyveket, kezelési és karbantaftási utasításokat,
érintésvédelmi
vizsgálat jegyzokönyveit, nyí|tárkos bemérések,
nyomáspróbák, vízzárősági
próbák, beton minőség és fo|drnunka.tömörség vizsgá|at jegyzőkonyveit, valamitrt az
útburkolat minoségel|errőrzéséről
készített vizsgá|ati eredményeket,vízmű próbaiizemi
zárójelentést,karbantaftási és kezelési útmutatót,az aján|attevőnekmagyar nyelverr kell
szolgá|tatnia.Az ezekke|kapcsolatoseljárás éskö|tségekazaján|attevotterhelik.

2 5 . A Vállalkozó kötelezettségeaz elkészü|tvonalas létesítrnények
rryí|tárkosbemérése,
enllek

- digitá|is feldo|gozással_ és a rnÍiszakiátadás-átvéte|i
a|apján megvalósulási terv készítése
eljárás keretéberr(4) példányban töfténő szo|gáltatása.A megvalósulási terv az átadási
dokurnerrtációrésze.

2 6 . Vá||a|kozó kötelezettségetválla|, hogy az üzempróbák és a próbaüzem sorálr az üzeme|tető
zetéta berendezések
szemé|y
kezelésére
ésüzemeltetésére
kioktatja.

2 7 . Az átadás-átvéte|i
eljárás fentiek szerinti maradéktalanteljesítése
esetéItaz etjárásról a felek

jegyzókönyvet vesznek fel. Amerrnyiben az átadás-átvéte|i
eljárás sikertelen' úgy Vál|a|kozó
az ismételt átadás-átvételieljárás feltételeit haladéktalanulteljesíti és az átadás-átvételi
e ljárásra új idopont rnegállapításátkezdernényeziMegrende|őnél.

28.

Végszárnlacsak a sikeres átadás-átvételi
eljárást követoen nyújthatóbe.

29,

Vá|la|kozó lratáridőben teljesít,ha az átadás-átvéte|
a szerződésberreloíft határidon beliil,
illetőleg lratárnaporrnregkezdődött, kivéve'ha a Megrendelo a szo|gáltatástnem vette át.

30.

Az átadás. átvételieljárástó| számítottegy évenbeliiI az építési
beruházásmunkáit isrnéte|terr
rnegvizsgálni (utófelülvizsgá|ati eljárás)' Ezt az eljárást Megrendelő készítielo és lrívjameg

vI.
Mót|osítások
3l.

Felek tudolnássalbírnakarról' lrogy a jelen szerződésrnódosításáraközös megegyezéssel,
teljesüléseeseténvan mód. Megrendelo e
kizárő|ag a Kbt.-ben fog|a|tfeltételekrnaradékta|an
vagy egyes részeinek
rerrde|kezésekre
figyelemrneljogosu|t a kivite|ezésrekerü|ő építrnény
mirroségi,merrnyiségiv á|toztatására,

32.

Nem minőstil Megrerrdelo részéróltörténő vá|toztatástlak,|ra a tervnródosítása Vállalkozó
érdekkörébenfe|rneriiltok lniatt szükséges(pl. az eloírtanyag netn szerezlretőbe).

33'. Minden, a jelen szerződéslrezés az azt nrege|őzó kózbeszerzésieljáráslroz kapcsolódó
tervdokunrentációt és egyéb okiratot a VálIa|kozó a kiviteIezhetőségszernporrtjából a
szerződéSkötéSt mege|őzően saját fe|elősségére e|lerrőrzött. Erre tekintette| a
tervdokunrentáció' illető|eg az egyébokiratok esetleges hibájára vagy lriárryosságáravaló
|rivatkozássala későbbieksorán szerzódésrnódosítás
nem kezdenrérrvezlrető.
34.

Arnenrryibena kivitelezéssorán előre nem |átható műszaki prob|érnákkalkapcsolatosan
Válla|kozónak kérdésemerüt|fel, úgy Megrerrdelő erre 5 (öt) rnunkanaponbelii| a szükséges
fe|világosítástrnegadja.

35.

Vállalkozó kötelezettsége' hogy aZ érdekkörében fe|merijló esetleges módosítások,
porrtosítások,tervéftelmezések
(a továbbiakban együtt: módosítás) rendezésé|lez
a tervező
közreműködését és rendelkezésreállását biztosítsa.Abban az esetben, lra a nródosítás
Válla|kozó érdekkörében meriil fel, Megrendelő jogosult a módosítás szaknrai
megalapozottságátVállalkozó költségénellerrőriztetrri.

36.

Határidő rnódosításindokául időiárási tét.wező
nem érvénvesítlrető.

vII.
Vállalkozási díj' fizetésife|téte|ek
37.

Vállalkozót a jelerr szerzódésbennreg|ratározott
feladatok hibátlan éshiánytalan teljesítésééft
+
összesen 1.499.927'- Ft
20 % AFA, azaz egymillió-négyszázki|encvenkilencezerkilencszázhuszonhét forirrt* 20 %oá|ta|ánosforgalmi adó összegű vá||alkozási díj illeti meg.
Ennek nregfeleloerra vá||a|kozásidíj teljes bruttó összege: L.799.9|2,- Ft, azaz egymi|lióhétszázkilencven kilencezer-kilencs záztizenkettő fori nt.

3B.

Válla|kozó részszáln|a
benyújtásárarremjogosult.

3 9 . Végszárnlaakkor nyúrjthatóbe' lra Vállalkozó ésMegrerrdelóa jelen szerződésszerinti átadás-

átvételieljárást sikeresenleborryo|ította,
ésaz erre vonatkoző jegyzókorryvaláírásrakerí'iltés
az e|őírtbankgaranciaátadásarnegtörtént'

40. A teljesítésigazo|ás alapján kiál|ítottvégszámláta Megrerrdelő Vá||alkozó cIB Bank Rt.
10700024-02075303.51100005
számúbankszámlájára30 naponbe|iilátLrtalja.

4 1 . Megrendelo kizárő|ag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott alaki és tarta|rni
követe l rnényekneknregfe|elo szárnlátfogadja be.

42, Mesrende|o
elő|esetrrembiztosít.

VIII.
Késedelmesteljesítés'meghiúsulás

43. Szerzodő felek rnegá||apodnak,lrogy amentryiberra Vállalkoző aján|atábanfogla|t teljesítési
iitemezésszerint meglratározottteljesítésihatáridőket Válla|kozó késedeImeserr
teljesíti'úgy
naponta a jegybanki a|apkarnatkétszeresének
megfelelő késedelmi kötbéft kote|es fizetni
rraptárinapi késedelrrrikötbérként.Amennyiben Vál|a|koző a teljes nrunkát a jelerr szerződés
szerinti véghatáridőbenszerződésszeríien
befejezi, úgy a korábban esetlegesenlevont kötbér
összegétMegrendelővisszatéríti.

44.

Arrrenrryibena fenti lratáridok bárrnelyike tekintetébenVál|alkozó szánára fe|rólrató módon
30 (harrnirrc) napot nreghaladó késedelernbe esik, úgy azt felek o|yan fokú
szerzodésszegésrrek
tekintik, anrely a|apján Megrende|ő egyo|dalúangyakoro||ratjaelállási
jogát. Ez esetben Megrende|o a teljes vál|alkozási díj 30 (hanninc) %o-árajogosult
rneshiúsu|ásikötbérként.

45.

Megrerrdelő a kotbértrrreglraladókárának érvérryesítésére
is jogosult.

46'

Megrendelőa44. pol.ltszerintieljárásrajogosultaz alábbi esetekbenis:
Vá|lalkozó ellen csőd-, felszárno|ásivagy végelszámolási
eljárásirrdu|;
Vállalkozó rnéltányol|rató
ok rrélkti|netn kezdte meg a szerződésteljesítését;
Vállalkozó a teljesítést felftiggesztette és Megrerrdelő e|Te irányu|ó írásbe|i
fe lszól ításának kéz|lezvéte|ét
követo l 0 (tíz)napon beIii l nenr fo lytatta;
von be alvállalkozőt vagy
Válla|kozó a je|en szerződésrende|kezéseive|
ellentétesen
egyébközrernűködőt a te|jesítésbe;
követ el.
Válla|kozó egyébsúlyosszerződésszegést

47.

nregfe|elően
Megrerrde|őfizetésikésedelrrre
esetélrVállalkozó a Kbt. rende|kezéseinek
jogosultazonnalibeszedési
karnatot
illetolega Ptk. szerirrtikésedelmi
rnegbízást
berryújtani,
követeIni.
IX.
Szavatosság' jótá|lás

48. A jótá||ási garancia időtarlamának|ejártae|otta felek a Megrerrdelőáltal kitűrzottidőpontbarr
bejárást taltanak és az esetlegesentnégferrná||ó hibákról, |riárryosságokró|jegyzokönyvet
vesztrek fel. A jegyzőkönyvberr rögzített |ribákat Vállalkozó legkésőbb 15 (tizenöt) napon
részére.
írásbankészreje|errtiMegrende|o
belü| kijavítjaésteljesítést

49. Vállalkozót a fentieken kívü| a jogszabáIyokbanrneglratározottidejűrköte|ező alkalmassági
ido is terheli.

x.
Elál|ás a szerződéstől

5 0 . A Megrendelő a szerződéstől bárrnikor elál|hat' köteles azonban a Vá|la|kozó kárát
rnegtéríteni.
Ha a munka végzésesorán a tényekarra engednénekkövetkeztetést'lrogy a teljesítéslribás
|esz, a Megrerrdelő a fogyatékosságkiküszöbö|ésére tűzött nregfelelő határidő sikerte|en
elte|teután gyakoroIhatjaa hibás teljesítéséből
eredőjogokat.

5 1 . Arnerrrryibena Vá|la|koző a befejezésilratáridohöz képesttöbb mint 30 (hanninc) napos

jogábarr áll - az elállási jogának gyakorlása és a 44.
késedelembekeriil, az aját.iatkérőrrek
pontban meglratározott kötbér érvényesítésérr
túl
a Vá||alkozót a munkaterületrőI
levorrultatrri és a lrátralevó munkát más válla|kozóval befejeztetlri. A már teljesített
nrunkarészekrea Vállalkozó garanciális ésszavatosságikötelezettségeitaz ilyerr beavatkozás
rrernrnódosítja.

xI.
Titoktartás
52.

Szerződő felek megállapodrrakabban, hogy a jelen rnegállapodásbanfogla|takat,va|alniItta
teljesítésüksorán az egymásrrakátadott inforrnációt bizalnrasan' tizleti titokkéntkezelik' Ez
amely titokban tartásátjogszabály nenr
éftelemszerűennem vonatkozik arra az ir,rforrnációra,
teszi lelretővé.

53.

révén.úrj
elgondo|ásró|'nregoldásró|vagy míiszaki
Ha a Megrende|őa Vál|a|kozó teljesítése
. ismeretrő| szerez tudotnást' ezt a Yá||a|koző e|őzeÍes hozzájáru|ása nélktil mássa| nenr
közölheti.

XII.
Nyilatkozatok

hogy
54. Felekkijelentik,
ésteljesítésére;
szerződésa|áírására
kellő felhatalnrazássa|
ésjogkörrelrendeIkeznekjelen
ajelen szerzodésaláírásátazerre kijelölt vezető, il|ető|egacégigazgatósága,vagy vezetó
testülete szabá|yszerúenerrgedélyezteés az megfele| az erre vonatkozó jogszabályi
rertdeIkezéseknek;
a je|en szerződésta fé|rrevébenaláíró szerné|ymegfelelő, a vonatkozó jogszabályok á|tal
rnegkívánt regisztrált aláírási jogga| rendelkezik, így részéró|a szerződés a|áírásaés
teljesítése lle|n eredményezi más, o|yan szerződés vagy egyéb jognyi|atkozat
rnegszegését'
melyben felkéntszerepel;
lévő rnás körülmény, arnely
nincs olyan ftiggőben |evő kötelezettségevagy érdekköréberr
jelerr
vagy
teljesítésére
kedvezot|errii|hathat a
szerzódésben.foglaltakérvényességére,
i lletve képességére.
saját teljesítés
i készségére,

55.

a fe|ek írásbarrtesznek nyilatkozatot
A jelen szerzodésselkapcso|atosbárrnilyen kérdésben
|evé| últj
án.
egymásnak,ajárrlott, tértivevényes

XIII.
Jogviták rendezése
56.

Felek az esetlegesjogvitáikat elsodlegeserrbékésúton,tárgyalások irtján kívánják rendezni, s
csupán akkor fordulrrakbírósághoz,haa tárgyalásosrendezésnem vezetetteredményre.

számított30 (harmirrc)naporrbelül rrenr
5 7 . Arnennyiben a tárgyalások azok kezdemérryezésétol
fiiggóen aPápai Városi
vezetnek eredményre,úgyfelek alávetik magukata peftárgy éftékéto|
B íróságkizárólagos iIletékességének.

xIv.
Egyéb rendelkezések

5 8 . Az ajárt|atifellrívás,a dokumentáciő, a |re|yszírriszenrlejegyzokönyve, Vá|la|koző aján|ata,
valanrint az ezeÍ|kívti| feltett egyébkérdésekés az ezekre adott válaszok a jelen szerzódés
részétképezik.Arnennyiben a jelen pont szerinti okimtok, i|letőleg a je|en
elválaszt|ratat|an
szerződésszövege között ellentrnondáslenne, úgyazelőbbi okiratok szövege azirányadő.

59.

képezika szerzodésmeIlék|etei'
Ugyarrcsaka jelerr szerzódéselválaszthatat|anrészét
A jelen szerzodésrnellékleteia következók:
ajánlatifellrívásésdokumentáció'
l. számúrnelléklet:
2. számű rnelléklet:Vállalkozó nyeftesajánlata,
a Po|gári Törvénykönyv, valanrint a
A jelen szerződésbellnem szabá|yozottkérdésekberr
jogszabá|yok
irárryadók.
az
rende|kezései
egyéb
vonatkozó
utálr, nrint kinyilvánított
Je|errrnegáIlapodásta felek képviseloie|o|vasásésközös éftelrnezés
akaratukkal m i ndenben megegyezőt, j óváha gyó l ag a|áirták'
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