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VALLALKOZ AS I  S  ZERZO DE S

amely létrejött egyrészről Pápa Város Onkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 12.,
képviseletében: Dr. Kovács Zo|tánpolgármester, bankszámlaszám: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
I|748045-1542941'0; adőszám: |5429410219) a továbbiakban, mint Megrendelő'

másrészről aVegyépszer Zrt. (Székhelye: 115l Budapest, Mogyoród űtja 42, képviselője:
Kovács Jenő területi igazgat{ Tóth Ildikó irodavezető); cégsegyzékszáma: Cg.-01-10-042273;
bankszáml aszám: CIB Bank ZRt. l 0700 024-0207 53 03 -5 l l 00005 ' adőszám: 10866966-2-44) a
továbbiakban, mint Vállalkozó között az a|u|írott helyen és napon, az a|ábbi feltételek szerint:

l .

I.

E|őzmények

Megrendelő, mint ajánlatkérő akozbeszerzésekről sző|ő 2003. évi CXXIX. tcirvény (a
továbbiakban: Kbt.) 4. része a|apján egyszení közbeszerzési eljárást (a továbbiakban:
kozbeszerzési eljárás) folytatott le. Megrendelő a közbeszerzési eljárás tárgyát és
mennyiségét az aján|ati felhívás 2. pontjában határozta meg.

Abeszerzés tárgya és mennyisége:

1. Huszdr lakótelep b urkolat felúj íttÍs

2. Ves zp r é mi út j á rd a fe I új ítd s a

Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta,
egymással összevetette, és döntését 2007. július 23. napján kihirdette. Megrendelo
kozbeszerzési eljárásban hozott dcjntése szerint a kozbeszerzési e|járásban a nyertes
ajánlattevő Vállalkozó lett.

il.

A szerződés tárgya

3. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a szerződés tárgyát képező, UI.
pont szerinti létesítmény (a továbbiakban: létesítmény) építési munkáinak teljes körű
megvalósítását, az ajánlati felhívás, a dokumentáció, a közbeszerzési eljárással
kapcsolatos okiratok, illetőleg a jelen szerződéshez kapcsolódó egyéb mellékletek, így
különösen a költségvetési kiírás és ütemterv tartalma szerint. Vállalkozó
kötelezettséget vállal arra' hogy Megrendelő számáta a jelen szerződésben
me ghatár ozott munkákat s aj át kö l ts é g én e|v é gzi.

2.
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5.

4' Vállalkozó feladata továbbá mirrden egyéb műszaki feladat megvalósításához
szükséges munka elvégzése és költségeinek viselése, különös tekintettel azon
mellékmunkákra és ráfordításokra, amelyek a vonatkozó szabványok és a szakmai
gyakorl at szerint a munka elvé gzé séh ez tartoznak.

A közbeszerzési eljáráshoz, illetőleg a jelen szerződéshez kapcsolódó vagy annak
mellékletét képező okiratokon kívüli egyéb tervek, dokumentumok elkészítése
Vállalkozó feladata. Az ilyen terveknek' dokumentumoknak minden tekintetben
összhangban kell lenniük a közbeszerzési e|járással és ajelen szerzodéssel, és azokat
előzetesen Vállalkozó köteles jóváhagyás céljából Megrendelőnek bemutatni.

Bármilyen a Vállalkozó vagy tervezője á|ta| kezdeményezett műszaki vá|tozás
ajánlatkérői engedélyezése előtt a Vállalkozó köteles a vá|tozás költségkihatásait
bemutatni, és a Megrendelővel jóváhagyatni. A vá|tozás végrehajtása csak ilyen
jóváhagyás után lehetséges, mert az e nélkül végzett bármilyen eltérést a Vállalkozó
saját kockázatára hajtja végre.

Vállalkozó többletmunkák e|végzésére nem jogosult. A megvalósítás költsége nem
haladhatja meg a Vállalkozó aján|atában me$elölt ellenszolgáltatás összegét.

Vállalkozó kijelenti, illetve kötelezettséget vállal arra, hogy

- a jelen szerzodést, annak mellékleteivel és a kapcsolódó iratokkal együtt teljes
körűen megvizsgálta, hiánytalanul elolvasta és megértette' azt korlátozás nélktil
je|en a|áirásával jogilag kötelezőnek ismeri el;

- aZ ajánlatkérési dokumentációt megismerte és azt a munka elvégzésének alapjául
megfelelőnek találta;

- a dokumentáció és egyéb okiratok szövegét megértette, azokat nem tartja
értelmetlennek vagy kétértelműnek;

- az esetleges felvilágosítás kéréseknél kielégíto, elégséges magyarázatot kapott;

- a szerződés tárgyát jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően és az abban
szabá|yozottak szerint, a vonatkozó magyar előírásokat betartva, I. osztályú
minőségben és I. osztályú anyagok felhasználásával a szerződés szerinti
határidőben, saját költségén hiba- és hiánymentesen elkészíti;

Vállalkozó a jelen szerződésből eredo jogainak és kötelezettségeinek harmadik
személyre történő átruházására nem jogosult. A jelen szerződést Vállalkozónak kell
teljesíterrie. A teljesítésben 10 oÁ fe|etti alvállalkozóként' illetőleg egyéb résztvevőként
csak olyan személy, illetve szervezet vehet részt, akitlamelyet Vállalkozó aján|xában
megjelölt. Felek az utóbbi rendelkezéstől csak akkor térhetnek el, ha az általuk előre
nem látható oknál fogva, a szerzódéskötéSt követően beállott körülmény folytán a
szerződés vagy annak .gy része nem volna teljesíthető és Megrende|ő az egyéb
szemé l y, szer v ezet kö zreműkö dé séhe z ho zztiy ár u|t.

A 7. pontban szabá|yozottakon túlmenoen Vállalkozó a kozbeszerzési e|járás során
megjelölt alvállalkozóin kívüli, a teljesítésben 10 oÁ-ot meg nem haladó mértékben
részt vevo alvá||alkozótkizárő|agMegrendelő egyetértésével vehet igénybe.

6.
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9 . Vállalkozó a fentiekkel összhangban igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a
munkát maga végezte volna' alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig
felelős minden olyan kárér1 is, amely anélkül nem következett volna be'

III.

Teljesítési határidők

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

A kivitelezés műszaki átadása megkezdésének határideje: 2007. augusztus 30. (a
továbbiakban: befejezési határidő).

Vállalkozó előteljesítésre kizárólag a Megrendelővel kötött külön megállapodás
szerint jogosult.

IV.

A felek jogai és kötelezettségei' együttműktidése

Szerzódő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak
maradéktalan megvalósítása érdekében folyamatosan együttműködnek, és időben
tájékoztatják egymást nem csupán a szerzódéses kötelezettségek teljesítéséről, de
minden olyan körülményről (tény, adat, kérdés), amely a szerződés teljesítésére
kihatással lehet.

Fenti kötelezettségüknek megfelelően a felek képviselőik űtján a későbbiekben
meghatározott időpontokban' de legalább hetente egymással személyesen egyeztetnek
helyszíni koordinációt tartanak.

Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás a|apján megkötött szerződés, illetve
Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni.

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

Megrendelő kciteles a munkaterületet a munka megkezdéséhez szükséges állapotban a
je|en szerződés megkötését követő 10 (tíz) munkanapon belül átadni. Vállalkozó
köteles a területet biztonságosan bekeríteni és őrizni, a megfelelő baleset- és
tűzvédelemről a vonatkozó előírásoknak megfelelően gondoskodni. A felvonulás,
valamint a közmű-, és energiahaszná|at költségei Vállalkozót terhelik. A munkaterület
átvételétől a műszaki átadás.átvétel időpondáig Vállalkozó felelősséggel tartozik a
munkaterületen végzett tevékenységéért, beleér1ve a munkagépek, eszközök,
berendezések és építési anyagok tárolását és őrzését' az é|et- és vagyonbiztonságot.

Vállalkozó köteles a munkavé gzést ilgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka
gazdaságos és gyors befejezését. Ennek megfelelően Vállalkozó köteles a
Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, anrely a teljesítés

10.

11 .

12.
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eredményességét Vagy határidőben történő elvégzését veszé|yezteti vagy gátolja, Az
értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelősséggel tartozik.

15. Vállalkozó a munka megkezdésekor a vonatkozó előírásoknak megfeleloen építési
naplót nyit, s azt fo|yamatosan vezeti, illetőleg az építkezés helyszínén tartja a munka
befejezéséig. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges körülményt,
adatot és utasítást rögzítenek az építési naplóban.

l6. Vállalkozó felelős műszaki vezetőie és adatai:

Név: Borbély Sándor

Lakcím: 9028 Győr, Régi Veszprémi ít |2.

Telefonszám: 961 5 13 -640

Jogosultsági kam. Sz. FMV-K öz|. Ép.- Al 08-O32l | 1

Megrendelő á|ta| a kapcsolattartásra kijelölt szemé|ylszervezet és Megrendelő
műszaki ellenőre, adatai:

Molnár István (Pápai Polgármesteri Hivatal) 06.89 l3|3.744

Vállalkozó á|ta| a kapc so lattartásra kij elö lt szemé|y l szerv ezet:

Szédelyi Árpád (30/9921.538)

A felek 16., |7, és 18. pontok szerinti, kijelölt képviselői jogosultak Megrendelő,
illetve Vállalkozó nevében az épitési naplóba történo bejegyzésre, amely azonban nem
eredményezheti a jelen szerződés módosítását.

Megrendelő, illetőleg az á|ta|a kijelolt személy vagy szervezet a Vállalkozó, annak
alvállalkozói, illetőleg a teljesítésbe bevont egyéb közreműködők tevékenységét és
munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül, bármikor jogosult e||enőrizni. Az
ellenőrzés azonban a szükséges mértéken felül nem zavarhatja Vállalkozó
munkavégzését. Megrendelő minden beépítendő anyag és elvégzett munka
ellenorzésére jogosult a helyszínen, vagy a gyártás helyén. Az ellenőrzést és a
mintavételt végző személyeket Megrendelő jelöli ki. Az építkezés során az előírtak
szerint el kell végeztetni a megfelelő vizsgá|atokat. A mintavételi és ellenőrzési
költségek aYá||a|kozót terhelik. A Megrendelő bármilyen próba, vizsgá|at fiiggetlen
szakértő által való elvégzését elrendelheti. A vizsgálatok költségét' amennyiben azok
igazo|ják, hogy nem felel meg a minőség az e|őirtaknak, vagy a Megrendelő által adott
utasításnak, a Vállalkozó viseli. Ellenkező esetben a költség a Megrendelőt terheli. Az
eltakarásra kerülo munkák elkészültének várható időpontjáról Vállalkozó a
Megrendelőt 48 (negyvennyolc) órával megelőzően építési naplóban értesíteni.

1,7 ,
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22.

23.

2|. Vállalkozó kötelessége a bontási anyagok, hulladékok és környezetkárosító anyagok
környezetvédelmi követelményeknek megfelelő kezelése és elhelyezése, valamint a
munkaterület melletti csapadékvíz e|vezető rendszerek műszaki állapotának megóvása
és rongálódás esetén azok helyreá||itása.

V.

A szerződés te|jesítése

Megrendelőkizárőlag a hiba- és hiánymentes, I. osztályú minőségrí teljesítést veszi át.

A műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó készre jelentése a|apján a Megrendelo
tűzi ki. A vállalt teljesítési határidőre szóló készre jelentés leadásának legkésőbbi
időpontja avá||alt határidő lejárta előtti 15. nap. Az e|járást a Megrendelő a készre
jelentés kézhezvétele utáni |4. napra tuzi ki, melynek legkésőbbi időpontja a vállalt
teljesítési határidő lehet.

A műszaki átadás-átvételi eljárás kitűzésének feltétele az átadási dokumentáció
jőváhagyása a Megrendelő részérő|, Az átadási dokumentáció - a megvalósulási
tervek, melynek pé|dányszáma 4 pld. Az átadási dokumentáció a Válla|koző készre
jelentő levelének kötelezo melléklete.

A műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának és az územbe helyezési eljárás
megkezdésének feltétele szükséges és a műszaki dokumentációban meghatározott
valamennyi létesítmény rendeltetésszerű haszná|atra alkalmas készültsége az e|óírt
bizonylatokka|, Az átadás-átvételi eljárásig a használatbavételi engedélyt be kell
szerezni.

A műszaki átadás-átvételre és annak időpontjára a Ptk. rendelkezései az irányadók. A
műszaki átadás-átvétel keretében észlelt üzemeltetést nem akadályoző hiányokat és
szükséges kiegészíto munkákat aYá||a|kozó térítés rrélkül és az akkor meghatározásra
kerülő határidőre köteles e|végezni (hiánypótlás). A beépített anyagok, szerelvények,
gépek, készülékek és berendezések műbizonylatait, gépkönyveket, kezelési és
karbantartási utasításokat' érintésvédelmi vizsgá|at jegyzőkönyveit, nyíltárkos
bemérések, nyomáspróbák, vizzárősági próbák, beton minőség és földmunka-
tömörség vizsgá|at jegyzőkönyveit, valamint az útburkolat minőségellenőrzéséről
készített vizsgá|ati eredményeket, vizmú próbaüzemi zárője|entést, karbantartási és
kezelési útmutatót, az aján|attevőnek magyar nyelven kell szolgáltatnia. Az ezekke|
kapcsolatos eljárás és költségek az aján|attevőt terhelik.

A Vállalkoző köte|ezettsége az elkészilt vonalas létesítmények nyíltárkos bemérése,
ennek alapján megvalósulási terv készítése _ digitális feldolgozással - és a műszaki
átadáS-átvételi eljárás keretében (4) példányban történő szo|gáItatása. A megvalósulási
terv az átadási dokumentáció része'

Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy az územpróbák és a próbaüzem során az
üzemeltető szemé|yzetét a berendezések kezelésére és üzemeltetésére kioktatja.

24.

25.
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27, Az átadás-átvételi eljárás fentiek szerinti maradéktalan teljesítése esetén az e|járásrő| a
felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás sikertelen, úgy
Vállalkozó az ismételt átadás-átvételi eljárás feltételeit haladéktalanul teljesíti és az
átadás-átvételi eljárásra új időpont megállapítását kezdeményezi Megrendelőnél'

28, Végszámla csak a sikeres átadás-átvételi eljárást követően nyújtható be.

29, Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvéte| a szerződésben előírt határidőn
belül, illetőleg határnapon megkezdődött' kivéve, ha a Megrendelő a szo|gáltatást nem
vette át.

30. Az átadás- átvételi eljárástól számított egy éven belül az építési beruházás munkáit
ismételten megvizsgálni (utófelülvizsgálati eljárás). Ezt az eljárást Megrendelő készíti
elő és hívja meg arÍa a Vállalkozót.

vI.
Módosítások

31. Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen szerzodés módosítására közös
megegyezéssel, kizárólag a Kbt.-ben foglalt feltételek maradéktalan teljesülése esetén
van mód. Megrendelő e rendelkezésekre figyelemmel jogosult a kivitelezésre kerülő
építmény vagy egyes részeinek minőségi, mennyiségi vá|toztatására.

32. Nem minősül Megrendelő részérő| történő vá|toztatásnak, ha a tervmódosítás a
Vállalkozó érdekkörében felmerült ok miatt szükséges (pl. az e|őirt anyag nem
szerezheto be).

33. Minden, a jelen szerződéshez és az azt mege|óző kÓzbeszerzési e|játáshoz kapcsolódó
tervdokumentációt és egyéb okiratot aYá||a|kozó a kivitelezhetőség szempontjából a
szerződéskötést megelőzően saját felelősségére ellenőrzött. Erre tekintettel a
tervdokumentáció, illetőleg az egyéb okiratok esetleges hlbájára vagy hiányosságára
való hivatkozással a későbbiek során szerződésmódosítás nem kezdeményezhető.

34. Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható műszaki problémákkal
kapcsolatosan Vállalkozónak kérdése merül fel, úgy Megrendelo erre 5 (ö0
munkanapon belül a szükséges felvilágosítást megadja.

35. Vállalkozó kötelezettsége, hogy az érdekkörében felmerülő esetleges módosítások,
pontosítások, tervértelmezések (a továbbiakban együtt: módosítás) rendezéséhez a
tewező közreműködését és rendelkezésre állását biztosítsa. Abban az esetben" ha a
módosítás Vállalkozó érdekkörében merül fel, Megrendelő jogosult a módosítás
szakmai megalapozottságát Vállalkozó költségén ellenőriztetni.
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39.

40.

4t.

36. Határidő módosítás indokául időjárási tényező nem érvényesíthető'

VII.

Válla|kozási díj' fizetési fe|tételek

37. Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan
teljesítéséért összesen 6.438.672,- Ft + 20 % ÁFA, azaz HatmitlÍó.
négy százha rm i ncny o lcezer-h ats zánhetv enkettő forint + 20 yo általáno s forgalmi adó
összegű vállalkozási díj illeti meg. Ennek megfelelően a vállalkozási díj teljes bruttó
összege: 7 .726.406.- Ft, azaz Hétmillió.hétszázhuszonhatezer.négyszánhat forint.

38. Vállalkozó részszám|a benyújtására nem jogosult.

Végszámla akkor nyújtható be, ha Vállalkozó és Megrendelő a jelen szerződés szerinti
átadás-átvételi eljárást sikeresen lebonyolította, és az erre vonatkozó jegyzőkönyv
a|áirásra került és az e|őírt banksarancia átadása mestörtént.

A teljesítés igazo|ás alapján kiállított végszámlát a Megrendelő Vállalkozó CIB Bank
Zrt10700024.02075303-51100005 számú bankszámlájára3} napon belül átutalja.

Megrendelő kizárő|ag a vonatkoző jogszabályokban meghatározott alaki és tartalmi
követelményeknek me gfelelő szám|át fo gadj a be'

42. Megrendelő előleget nem biztosít.

vIII.

Késedelmes teljesítés, meghiúsulás

43. Szerzódő felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkoző aján|atában foglalt
teljesítési ütemezés szerint meghatározott teljesítési határidőket Vállalkozó
késedelmesen teljesíti, úgy naponta a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő
késedelmi kötbért köteles ftzetni naptári napi késedelmi kötbérként. Amennyiben
Vállalkozó a teljes munkát a jelen szerződés szerinti véghatáridőben szerződésszerűen
befejezi, úgy a korábban esetlegesen levont kötbér összegét Megrendelő visszatéríti.

44. Amennyiben a fenti határidők bármelyike tekintetében Vállalkozó számára felróható
módon 30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik, ugy azt felek olyan fokú
szerződésszegésnek tekintik' amely a|apján Megrendelő egyoldalúan gyakorolhatja
elállási jogát. Ez esetben Megrendelő a teljes vállalkozási díj 30 (harminc) oÁ-ára
j ogosult meghiúsulási kötbérként.
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47.

45. Megrendelő a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére is jogosult.

46. Megrendeló a44. pont szerinti eljárásrajogosult aza|ábbi esetekben is:

Vállalkozó ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljarás indul;

Vállalkozó méltányolható ok nélkül nem kezdte meg a szerződés teljesítését;

Vállalkozó a teljesítést felftiggesztette és Megrendelő erre irányuló írásbeli
felszólításánakkézhezvételét követő 10 (tíz) napon belül nem folytatta;

Vállalkozó a jelen szerződés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvállalkozót
vagy egyéb közreműködőt a teljesítésbe;

Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó a Kbt. rendelkezéseinek
megfelelően jogosult azonnali beszedési megbízást benyújtani, illetőleg a Ptk. szerinti
késedelmi kamatot követelni.

IX.

Szavatosság' jótállás

A jótálláSi garancia időtartamának lejárta előtt a felek a Megrendelő által kitűzött
idopontban bejárást tartanak és az esetlegesen még fennálló hibákÍól, hiányosságokról
jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyvben rÓgzitett hibákat Vállalkozó legkésőbb
15 (tizenöt) napon belül kijavída és teljesítést írásban készre jelenti Megrendelő
részére.

Vállalkozót a fentieken kívül a jogszabályokban meghatározott idejű kötelező
alkalmassási idő is terheli.

x.
Elállás a szerződéstől

A Megrende|ő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkoző kárát
megtéríteni.

Ha a munka végzése során a tények arra engednének következtetést, hogy a teljesítés
hibás lesz, a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött megfelelő határidő
sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítéséből eredő jogokat.

Amennyiben a Vállalkoző a befejezési határidőhoz képest több mint 30 (harminc)
napos késedelembe kerül, az aján|atkérőnek jogában á|| _ az elállási jogának
gyakorlása és a 44. pontban meghatározott kötbér érvényesítésén túl - a Vállalkozőt a
munkaterületről levonultatni és a hátralevo munkát más vállalkozőva| befejeztetni. A

48.

49.

50.

51 .
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52.

53.

már teljesített munkarészekre aYá||a|koző garanciá|is és szavatossági kötelezettségeit
az i|y en be av atkozás nem módo sítj a.

xI.
Titoktartás

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat,
valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti
titokként kezelik. Ez értelemszerűen nem vonatkozik ar-ra az információra, amely
titokban tartását jogszabá|y nem teszi lehetővé.

Ha a Megrendelő a Vállalkozó teljesítése révén új elgondolásról, megoldásról vagy
műszaki ismeretről szerez tudomást, ezt a Yá||alkozó előzetes hozzájáru|ása nélkül
mással nem közölheti.

xII.
Nyilatkozatok

54. Felek kijelentik, hogy

kellő felhatalmazással és jogkönel rendelkeznek jelen szerződés a|áírására és
teljesítésére;

ajelen szerződés a|áitásátazerÍe kijelölt vezető, illetőleg acégigazgatősága,vagy
vezető testülete szabá|yszerűen engedé|yezte és az megfelel az eÍre vonatkozó
j ogszabályi rendelkezéseknek;

a jelen szerződést a fel nevében a|áirő személy megfelelő, a vonatkozó
jogszabá|yok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, igy részérő| a
szerződés a|áirása és teljesítése nem eredményezi máq olyan szeruődés vagy
e gyéb j o gn yi|atkozat megsze gését, mel yben félként szerepel ;

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

55. A jelen szerződéssel kapcsolatos bármilyen kérdésben a felek írásban tesznek
nyilatkozatot egymásnak, aj ánlott, tértivevényes levél útj án.

56.

XIII.

Jogviták rendezése

Felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés
rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz,haa
eredményre.

úton, tárgyalások útján kívánják
tárgyalásos rendezés nem vezetett
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57. Amennyiben a tárgyalások azok kezdeményezésétő| számitott 30 (harminc) napon
belül nem vezetnek eredményre, úgy felek alávetik magukat a pertárgy értékétől
fiiggoen a P ápai Városi Bíróság kizárólagos illetékessé gének.

xIv.
Egyéb rendelkezések

58. Az aján|ati felhívás, a dokumentáciő, a helyszíni szemle jegyzőkönyve' Vállalkozó
ajánlata, valamint az ezen kívül feltett egyéb kérdések és az ezekre adott válaszok a
je|en szeruődés elválaszthatatlan részét képezik. Amennyiben a jelen pont szerinti
okiratok, illetőleg a jelen szerzódés szövege között ellentmondás lenne, űgy az előbbi
okiratok szövege az irány adő.

59. Ugyancsak a jelen szerződés elválaszthatat|anÉszét képezik aszerzódés mellékletei.

A jelen szerzodés mellékletei a következők:

l. számú melléklet: ajánlati felhívás és dokumentácio,

2. számu melléklet: Vállalkozó nyertes aián|ata.

A jelen szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Polgári Ttirvénykönyv,
valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen megállapodást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint
k i ny i lvánított akaratukkal m indenben me g e gy ezőt, j őv áhagy ő|ag a|áírták.

Pápa,2007.július 24. Vegyépszer

Megrendelő

Ellenjegyzem:

Jz-v
Kanozsainé dr. Pé
jegyző Pápa' For

Mária
12 .
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