
vÁr'r-,ar-,xo zÁs r szrcpzőn É s

amely létrejött egyrészről Pápa Város onkormányzata (székhelye:8500 Pápa, Fő u. 12.,
képviseletében: Dr. Kovács Zo|tánpolgármester, banksziím|aszémt: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
11748045.15429410; adósziím: 15429410219) a továbbiakban, mint Megrendelő,

másrészről a Boroszlán Építő - Szolgáltatő _Ten,ező zrt (Székhelye: 8500 Pápa,Aradi u. 1.
képviselője: Vörös Lász|ő vezéigazgatő, cégjegyzékszétma: Cg. |9 10 500215.
bankszámlaszétm: Nagyvtázsonyi Kinizsi Bank Zrt 73200196 _ I|20I298 00000000.
adószám: 12487712 _ 2 _ 19. a továbbiakban, mint Vállalkozó között az a|tilított helyen és
napon' az a|ábbi feltételek szerint:

I.

Előzmények

l. Megrendelő, mint ajrínlatkérő a közbeszerzésekről szőlő 2003. évi C)ütX. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 4. része alapjrán egyszeríi közbeszerzési eljarást (a továbbiakban:
kilzbeszerzési eljárrís) folytatott le. Megrendelő a közbeszerzési eljrárás táttgyát és
mennyiségétazaján|atifelhívás2,pontjábanhatátroztameg.
Abeszerzés trírgya és mennyisége:

1. Pápa' Szennyvízcsatornázás

2. Megrendelő a közbeszerzési eljrárásában benyújtott ajanlatokat megvizsgiílta,
egymással összevetette, és döntését 2007. október 1. napján kihirdette. Megrendelő
kijzbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a közbeszerzési eljrárasban a nyertes
aj rínlattevő Vrállalkozó lett.

il.
A szerződés tárrya

3. Megrendelő megrendeli, Vállalkoző pedig elvállalja a szerződés tárgyát képező,U|.
pont szerinti létesítmény (a továbbiakban: létesítmény) építési munkáinak teljes körÍi
megvalósítását, az ajránlati felhívás, a dokumentáció, a közbeszetzési eljrírással
kapcsolatos okiratok, illetőleg a jelen szerződéshez kapcsolódó egyéb mellékletek, így
kiilönösen a költségvetési kiírrás és ütemterv tartalma szerint. Vállalkozó
kötelezettséget vállal aft4 hogy Megrendelő szénnfua a jelen szerződésben
meghatározott munkákat saj át költségén elv égzi.

4. Vállalkozó feladata továbbá minden egyéb műszaki feladat megvalósításáltoz
sztikséges munka elvégzése és költségeinek viselése, kiilönös tekintettel azorL
mellékmunkríkra és ráfordításokra, amelyek a vonatkozó szabványok és a szakmai
gyakorlat szerint a munka elvégzéséh ez tartoznak.

5. A közbeszerzési eljaráshoz, illetőleg a jelen szerződéshez kapcsolódó vagy annak
mellékletét képező okiratokon kíviili egyéb terveko dokumentumok elkészítése
Vállalkozó feladata. Az ilyen terveknek, dokumentumoknak minden tekintetben
összhangban kell lennitik a közbeszenési eljaússal és a jelen szerződéssel, és azokat
előzetesen Vállalkozó köteles jóvráhagyás céljából Megrendelőnek bemutatni.

Bármilyen a Vállalkozó vagy tewezője altal kezdeményezett műszaki változásajríntatkérői
engedélyezése előtt a Vállalkozó köteles a vá|tozás költségkihatásait bemutaüri, és a
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7.

Megrendelővel jóváhagyatni. Avá|tozás végrehajtása csak ilyen jóvahagyás után lehetséges,
mert az e nélktil végzett brírmilyen eltérést a Vállalkozó saját kockánatfuahajtja végre.

Vállalkozó többletrnunkak elvégzésére nem jogosult. A megvalósítas költsége nem
haladhada meg a Vallalkozó ajánlatában megjelölt ellenszolgáltatás összegét.

Vállalkozó kijelenti, illetve kötelezettséget vállal arra, hogy

a jelen szerződést, annak mellékleteivel és a kapcsolódó iratok&al egyutt teljes köríien
megvizsgálta, hiránytalanul elolvasta és megértette, az korlátozás nélktil jelen
a|áirasávd' jogilag kötelezőnek ismeri el;

az ajáriatkérési dokumentríciót megismerte és azt a munka elvégzésének alapjául
megfelelőnek találta;

a dokumentríció és egyéb okiratok szövegét megértette, azokat nem tntja
értelmetlennek vagy kétértelműnek;
az esetleges felvilágosítrís kéréseknél kielégítő, elégséges magyaúlzatot kapott;

a szerződés targyát jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően és az abban
szabályozottak szerint, a vonatkozó magyar előírásokat betartva, I. osztrílyu
minőségben és I. osááyú anyagok felhaszráIrísáva| a szerződés szerinti haüíridőben,
saját költségén hiba- és hianymentesen elkészíti;

Vállalkozó a jelen szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinek harmadik személyre
történő ái.uhazasáta nem jogosult. A jelen szerződést Vríllalkozónak kell teljesítenie. A
teljesítésben 10 % feletti alvállalkozóként' illetőleg egyéb résztvevőként csak olyan
szemé|y, illetve szewezet vehet részt, akit/amelyet Vállalkozó ajránlatában megjelölt. Felek
az utóbbi rendelkezéstől csak akkor térhetnek el, ha az altalt:k előre nem látható oknál
foguu' a szetzodéskötést követően beállott körülmény folytan a szerződés vagy annak egy
része nem volna teljesíthető és MegrendeIő az egyéb személy, szervezetközremíÍködéséhez
hozzájarult.

A 7. pontban szabéúyozottakon tulmenően Vállalkozó a közbeszeruési eljarrís során
megjelölt alvállalkozóin kívtili, a teljesítésben 10 Yo-ot meg nem haladó mértékben részt
vevő alváll akozőt |<tzárő|agMegrendelő egyetértésével vehet igénybe.

Vállalkozó a fentiekkel összhangban igénybe vett a]vállalkozőért úgy felel, mintha a
munkát maga végezte voln4 alvríllalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős
minden olyan kaÍért is, amely anélktil nem következett volna be.

III.

Teljesítési határidők

10. Felek megállapodnak abban, hogy Vríllalkozó jelen szerződésben vállalt építési munkakat
azajánlatábanfoglaltteljesítésititemezésszerinte|végzi,

A kivitelezés műszaki átadása megkezdésének határideje: 2008. március 31.
(a továbbiakban: befejezési hatríridő).

Vállalkozó előteljesítésrc |<tzérólrag a Megrendelővel kötött kiilön megrállapodás szerint
jogosult.

ry.
A felek jogai és kötelezettségei, eryüttműködése

8.

9.
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11.

12.

13.

14,

15.

16.

Szerződó felek megállapodnak abban, hogy a je|en szerződésben foglaltak maradéktalan
megvalósítrísa érdekében folyamatosan egytittműködnek, és időben tajéko^Atjak egymást
nem csupán a szetződéses kötelezettségek teljesítéséről, de minden olyan könilményről
(tény, adat, kérdés), amely aszerződés teljesítésére kihatással lehet.

Fenti kötelezettségiiknek megfelelően a felek képviselőik útján a későbbiekben
meghatátrozott időpontokban, de legalább hetente egymással személyesen egyeztetrek
helyszíni koordinációt tartanak.

Vríllalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljrírás alapjrín megkötött szerződés, illetve
Megrendelő utasításai szerint köteles eljrírni.

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

Megrendelő köteles a munkaterületet a munka megkezdéséhez sztikséges ríllapotban a jelen
szerződés megkötését követő I0 (tíz) munkanapon belül átadni. Vállalkozó köteles a
területet biztonságosan bekeríteni és őrizni, a megfelelő baleset. és tűzvédelemről a
vonatkozó előírrásoknak megfelelően gondoskodni. A felvonuliís, valamint a közmű., és
energiahasználat költségei Vríllalkozót terhelik. A munkaterület átvételétől a míiszaki
átadás.átvétel időpontjáig Vállalkozó felelősséggel tartozik a munkaterületen végzett
tevékenységéért, beleérMe a munkagépek, eszközök, berendezések és építési anyagok
trárolrását és őrzését, azé|et. és vagyonbiáonságot.

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

Vállalkozó a munka megkezdésekor a vonatkozó előírásoknak megfelelően építési naplót
nytt, s azt folyamatosan vezeti, illetőleg az építkezés helyszínén tartja a munka befejezéséig.
Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges körülményt, adatot és utasítást
rögzítenek az építési naplóban.

Vrállalkozó felelős műszaki vezetője és adatai:

Név: Vörös László

Lakcím: 8500 Pápa, Aradi u.1.

Telefonszám: 89 /313 _902.

Jogosultsági kam. sz : F'MV-Víz ép._ A - 19 - |254 l 2009,
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17. Megrendelő á|tal a kapcsolattartásra kijelölt szemé|ylszewezet és Megrendelő műszaki
ellenőre, adatai:

Nómeth Tamás (Pápai Polgármesteri Hivatal) 06.89 l3|3-744

Vál lalko zó á|ta| a kap c s o l attartásra kij e lö lt sz emé lyls zetv ezet:

Vii rös LászIő v ezérigazgatő

A felek 16., I7. és 18. pontok szerinti, kijelölt képviselői jogosultak Megrendelő, illetve
Vállalkozó nevében az építési naplóba történő bejegyzésre, amely azonban nem
eredményezheti a j ele n szerződés módo sítását.

Megrendelő, illetőleg az áIta|a kijelölt személy vagy szeÍvezet a Vállalkozó, annak
a|vá||alkozói, illetőleg a teljesítésbe bevont egyéb közreműködők tevékenységét és
munkavégzését mindenfele korlátozás nélkí'il, brírmikor jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés
azonban a sziikséges mértéken felül nem zavarhatja Vállalkozó munkavégzését.
Megrendelő minden beépítendő anyag és elvégzett munka ellenőrzésére jogosult a
helyszínen, vagy a gyártás helyén. Az e||enőrzést és a mintavéte|t végző személyeket
Megrendelő jelöli I<t. Az építkezés során az e|őírtak szerint el kell végeztetni a megfelelő
vizsgrílatokat. A mintavételi és ellenőrzési költségek a Vállalkozót terhelik. A Megrendelő
brírmilyen próba, vizsgálat fiiggetlen szakértő által való elvégzését elrendelheti. A
vizsgálatok költségét, amennyiben azok igazo|jék, hogy nem felel meg a minőség az
előírtaknak, vagy a Megrendelő által adott utasításnak, a Vállalkozó viseli. Ellenkező
esetben a költség a Megrendelőt tetheli. Az e|takarásra kertilő munkrák elkésziiltének
vrírható időpontjríról Vállalkozó a Megrendelőt 48 (negyvennyolc) órával megelőzően
építési naplóban értesíteni.

Vállalkozó kötelessége a bontasi anyagok, hulladékok és környezetkrírosító anyagok
környezetvédelmi követelményeknek megfelelő kezelése és elhelyezése, valamint a
munkateriilet melletti csapadékvíz e|vezeto rendszerek műszaki állapotrának megóvása és
rongálódás esetén azok helyreállítása.

v.
A szerződés telj esítése

Megrendelők'tzarő|ag a hiba. és hirínymentes, I. osztályú minőségu teljesítést veszi át.

A műszaki átadás-átvételi eljarást a Vállalkozó készre jelentése alapjrín a Megrende|ő tÍ;'zi
ki. A vállalt teljesítési hatráridőre szóló készre jelentés leadásrának legkésőbbi időpontja a
vállalt hataridő lejárta előtti 15. nap. Az eljárást a Megrendelő a készre jelentés
kézhez:tétele utani 74, napra tűzi ki, melynek legkésőbbi időpontja a vállalt teljesítési
határidő lehet.

A műszaki áiadás-át.ttételi eljárás kitt2ésének feltétele az átadási dokumentáciő jővéhagyása
a Megrendelő részérőL, Az átadási dokumentáció - a megvalósulási tervek' melynek
példanyszráma 4 pld. Az átadási dokumentáció a Vríllalkozó készre jelentő levelének
kötelező melléklete.

A műszaki átadás-átvételi eljrírás lefolytatásának és az üzembe helyezési eljarás
megkezdésének feltétele sziikséges és a mríszaki dokumentációban meghatiírozott
valamennyi létesítmény rendeltetésszerú haszná|atra alkalmas készültsége az előírt
bizonylatokkal. Azátadás.átvételi eljrírásigahaszná|atbavételi engedélyt be kell szerezni.

18 .

19 .

20.

21.

23.
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24. A múszaki átadás-áNételre és annak időpondara a Ptk. rendelkezései az irányadók. A
műszaki átadás-átvétel keretében észlelt üzemeltetést nem akadá|yoző hirányokat és
sziikséges kiegészítő munkákat a Vállalkozó térítés nélkiil és az akkor meghatarozásra
kerülő hatríridőre köteles elvégezni (rirínypótlás). A beépített anyagok, szerelvények,
gépek, készülékek és berendezések műbizonylatait, gépkönyveket, kezelési és karbantartási
utasításokat, érintésvédelmi vizsgá|at jegyzőkönyveit, nyíltfukos bemérések,
nyomaspróbák, vízjárósági próbiík, beton minőség és ft'ldmrrnka.tömörség vizsgálat
jegyzőkönyveit' valamint az útburkolat minőségellenőrzéséről készített vizsgrílati
eredményeket, vízrrrí1 próbatizemi zrírójelentést, karbantartási és kezelési útnutatót, az
ajánlattevőnek magyar nyelven kell szolgáltatnia. Az ezekel kapcsolatos eljríras és
költsé gek az aj én7attevőt terhelik.

A VállalkozőköteIezettsége az elkészült vonalas létesítrnények nyíltarkos bemérése, ennek
alapjan megvalósulási terv készítése - digitális feldolgoztással - és a műszaki átadés-
átvételi eljárás keretében (a) példanyban történő szolgiíltatása. A megvalósulási terv az
átadási dokumentáció része.

Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy az tizempróbrík és a próbaiizem soriín az tizemeltető
szemé|yzetét a berendezések kezelésére és iizemeltetésére kioktatja.

Az átadás-átvételi eljarás fentiek szerinti maradéktalan teljesítése esetén az eljarastő| a
felek jegyzőkönyvet veszrrek fel. Amennyiben az átadés-átvételi eljarás sikertelen, úgy
Vállalkozó az ismételt átadás.átvételi eljarrás feltételeit haladéktalanul teljesíti és az átadás.
átvételi elj arásra új időpont megállapítását kezdem ényezi Megrendelőnél.

Végszámla csak a sikeres átadás-átvételi eljrírást követően nyújtható be.

Vríllalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt hatríridőn belül,
illetőleg határnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át.

Az átadás- átvételi eljárástól sziímított egy éven belül az építési beruhrízás munkáit
ismételten megvizsgrílni (utófelülvizsgrílati eljrírás). Ezt az eljrírást Megrendelő készíti elő
és hívja meg aÍTa a Vrállalkozót.

vI.
Módosítások

Felek fudomással bírnak anól, hogy a jelen szerződés módosítrísara közös megegyezéssel,
t'tzaúlrag a Kbt.-ben foglalt feltételek maradéktalan teljesülése esetén van mód. Megrendelő
e rendelkezésekre figyelemmel jogosult a kivitelezésre kerülő épíilnény vagy egyes
részeinek minőségi, mennyiségi váltonatására.

Nem minősül Megrendelő részéről történő változtatrísnak, ha a tervmódosítás a Vállalkozó
érdekkörében felmerült ok miatt sztikséges (p|.u előírt anyag nem szerezhető be).

Minden, a jelen szerződéshez és az azt megelőző közbeszerzési eljráráshoz kapcsolódó
tervdokumentríciót és egyéb okiratot a Vtíllalkozó a kiviteleáetőség szempontjából a
szerződéskötést megelőzően saját felelősségére ellenőrzött. Erre tekintettel a
tervdokumenüíció, illetőleg az egyéb okiratok esetleges |nbájfua vagy hirányosságara való
hivatkozással a későbbiek soriín szerződésmódosítás nem kezdeménvezhető.

Amennyiben a kivitelezés sorrán előre nem látható műszaki problémákkal kapcsolatosan
Válla]kozónak kérdése merül fel, úgy Megrendelő ene 5 (öt) munkanapon belül a
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35.

sztikséges felvilágosítíst megadj a.

Vallalkozó kötelezettsége, hogy az érdekkörében felmerülő esetleges módosítások,
pontosíüísok, tervértelmezések (a továbbiakban együtt: módosítás) rendezéséhez atewező
közremtiködését és rendelkezésre rállását biaosítsa. Abban az esetben, ha a módosítás
Vállalkozó érdekkörében merül fel, Megrendelő jogosult a módosítás szakmai
megalapozottságát Vállalkozó költségén ellenőriztetni.

Határidő módosítás indokául időj arási tény ező nem érvényesíthető.

vII.
Vállalkozási díj' Íizetési feltételek

Vállalkozót a jelen szerződésben meghatarozott feladatok hibátlan és hianytalan
teljesítéséért összesen 44. 100. 000'. Ft + 20 yo AFA, azaz Negrvennérymillió .
egrszízezer forint + 20 Yo általános forgalmi adó összegú vállalkozrási díj illeti meg. Ennek
megfelelően a vríllalkozási díj teljes bruttó összege: 52. 920. 000'.Ft, azaz
otvenkettőmillió - kilencsziízhúszezer forint.

Vallalkozó részszámiabenyujttására nem j ogosult.

Yégszámla akkor nyujtható be, ha Vríllalkozó és Megrendelő a je|en szerződés szerinti
átadás-áwételi eljrírást sikeresen lebonyolította, és azeÍre vonatkozó jegyzőkönyv a|ákásra
keriilt és az e|óírt bankgarancia átadása megtörtént.

A teljesítés igazolás alapjan kiállított végszámIát a Megrendelő Vállalkozó száxru
banksztímláj ara 3 0 napon beltil átutalj a.

Megrendelő k'tzárőIag a vonatkozó jogszabrílyokban meghatározott alaki és tanalmi
követelményeknek me gfe lelő szám|át fo gadj a be.

Megrendelő előleget nem biztosít.

VIil.
Késedelmes telj esítés' meghiúsulás

Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vríllalkozó ajánlatában foglalt
teljesítési ütemezés szerint meglntfuozott teljesítési hatáidőket Vállalkozó késedelmesen
teljesíti, úgy naponta a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kötbért
köteles fizeÍri naptiíri napi késedelmi kötbérként. Amennyiben Vállalkozó a teljes munkát
a jelen szerződés szerinti véghataridőben szerződésszerűen befejezi, Ílgy a korábban
esetle gesen levont kötbér összegét Me grendelő visszatéríti.

Amennyiben a fenti hatráridők brírmelyike tekintetében Vállalkoző számára felróható
módon 30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik, ttgy út felek olyan foku
szerződésszegésnek tekintik, amely a|apján Megrendelő egyoldalúan gyakorolhatja elállrísi
jogát. Ez esetben Megrendelő a teljes vállalkozási díj 30 (harminc) Yo-éra jogosult
me ghiúsulási kötbérként.
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45. Megrendelő a kötbért meghaladó karanak érvényesítésére is jogosult.



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

- Vállalkozó ellen csőd-, felszámolási vagy végelszrímolási eljrírás indul;
- Vállalkozó méltanyolható ok nélkiil nem kezdte meg a szerződés teljesítését

- Vállalkozó a teljesítést felfiiggesáette és Megrendelő erTe irrányuló írásbeli
felszólításrínakkézhezyételét követő 10 (tíz) napon belül nem folytatta;

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

. Vállalkoző egyéb súlyos szeruődésszegést követ el.

47.

48.

49.

50.

51.

Megrendelő fizetési késedelme esetén
jogosult azonnali beszedési megbízast
kamatot követelni.

Vállalkozó a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően
benyujtani' illetőleg a Ptk. szerinti késedelmi

IX.

Szavatosság' jótállás

A jótríllási garancia időtaÍtamának lejarta előtt a felek a Megrendelő által kittizött
időpontban bejtírrást tartanak és az esetlegesen még fennálló hibákról, hiányosságokról
jegyzőkönyvet vesanek fel. A jegyzőkönyvben rögzített hibakat Vállalkozó legkésőbb 15
(tizenöt) napon belül kijavítja és teljesítést írásban készre jelenti Megrendelő részére.

Vállalkozót a fentieken kí\,til a jogszabályokban meghaüírozott idejű kötelező
alkalmassági idő is terheli.

x.
Elállás a szerződéstől

A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkoző karát
megtéríteni.

Ha a munka végzése sorrán a tények ana engednének következtetést, hogy a teljesítés hibás
|esz, a Megrendelő a fogyatékosság kikiiszöbölésére ttizött megfelelő határidő sikertelen
eltelte utrán gyakorolhatja a hibás teljesítéséből eredő jogokat.

Amennyiben a Vríllalkoző a befejezési határidőhöz képest több mint 30 (harminc) napos
késedelembe keriil, az aján|atkérőnek jogában rí1l elrállási jogrínak gyakorlása és a 44.
pontban meghatározott kötbér érvényesítésén tul - a Vállalkozót a munkateniletről
levonultatrri és a hátralevő munkát más vríllalkozőva| befejeztetri. A mar teljesített
mrrnkarészekre a Vállalkozó garanciális és szavatossági kötelezettségeit az ilyen
beavatkozas nem módosítj a.
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52.

53.

xr.
Titoktartás

Szerződő felek megtíllapodnak abban, hogy a jelen megálapodrísban foglaltakat, valamint
a teljesítéstik során az egymásnak átadott információt bizalmasan, iizleti titokként kezelik.
Ez értelemszeruennem vonatkozjk arra az információra, amely titokban tartását jogszabály
nem teszi lehetővé.

Ha a Megrendelő a Vállalkozó teljesítése révén új elgondolásról, megoldásról vagy
műszaki ismeretről szeteztudomást, eúaYá||a|koző előzetes hozzájáru|ása nélkiil mással
nem közölheti.

XII.

Nyilatkozatok

Felek kijelentik, hogy

kellő felhatalmazással és jogkönel rendelkeznek jelen szerződés aláírásáraés teljesítésére;
a jelen szerződés alutását az efte kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatősága' vagy
vezető testiilete szabiílyszerűen engedélyezte és az megfelel az eÍTe vonatkozó
j ogszabályi rendelkezéseknek;
a jelen szerződést a fel nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabrílyok által
megkívánt regisztrált a|éirasí joggal rendelkezik, így részéró| a szerződés aláírása és
teljesítése nem eredményezi hfo, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat
megszegését, melyben félként szerepel;
nincs olyan fiiggőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő mas köriilmény, amely
kedvezőtlentil hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy
saját teljesítési készségére, illetve képességére.

A jelen szerződéssel kapcsolatos brírmilyen kérdésben a felek írásban teszrrek
nyilatkozatot egymásnak, ajanlott, tértivevényes levél úÜíín.

XIII.
JogvÍták rendezése

Felek az esetleges jogvitaikat elsődlegesen békés úton, trírgyalások útjan kívárják rendezri,
s csuparr akkor fordulnak bírósághoz,haatérgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.

Amennyiben a térgyaIások azok kezdeményezésétő| szrímított 30 (harminc) napon belül
nem vezettek eredményre, úgy felek alávetik magúat apefiaryy értékétől ftiggően a Pápai
Varosi Bíróság kizrírólagos illetékességének.

xlv.
Eryéb rendelkezések

Az ajénlati felhívrís, a dokumentríció, a helyszíni szemle jegyzőköilIV€, Vállalkozó
ajrínlat4 valamint az ezeÍL kívül feltett egyéb kérdések és az ezeke adott válaszok a jelen
szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Amennyiben a jelen pont szerinti okiratok,
illetőleg a jelen szerződés szövege között ellentmondrís lenne, űgy u előbbi okiratok
szövege azlrányadő.

54.
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56.

57.
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59. Ugyancsak a jelen szeruődés elválaszthatatlan részét képezik a szerződés mellékletei.

A jelen szerződés mellékletei a következők:

1. szrámú melléklet: ajánlati felhívás és dokumentáció,

2.szÁmimellékleüVállalkozónyertesaján|ata,,

3. számúmelléklet Pápa Szennyvízcsatománás részletes költségvetés kimutatiís

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irrányadók.

Jelerr megállapodrást a felek kepviselői elolvasás és közös értelmezés utián, mint kinyilvanított
akaratukkalmindenbenmegegyezőt, jóvá}ragyő|aga1áir1ak.

Pápa 2007. október ... !.o.'.....

Vállalkozó

B@WMN N.
8500 Pápa, Aradi u. 1.

Ellenjegyzem:

Pápa,2007, október l0.

Kanozsainé Dr. Pék Mária
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