
vÁ lLALK oz  LSI  SZERZonÉ s

amely létrejött egyrészrő| Pápa Város onkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. I2,,
képviseletében: Dr. Kovács Zo|tán polgármester, bankszám|aszám: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
1 1 7 48045. 1 5 429 4 1 0 ; adószám : 1 5 429 4 | 02|9) a továbbiakban, mint Megrendelő,

másrészről a Pharos 95 Kft. (Székhelye: 2336Dunavarsány, 510-es főiÍ26. képviselője: Végh Gábor
cégjegyzékszáma: 13-09-070997; bankszámlaszám: l0l038ó7-5 4090842-00000008, adőszám:
|207360I-2-13) a továbbiakban, mint Vállalkozó között az alulírott helyen és napon, az a|ábbi
feltételek szerint:

l .

I.

Előzmények

Megrendelo, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekől sző|ő 2003. évi CXXIX. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 4. része a|apján egyszerű közbeszerzési eljárást (a továbbiakban:
közbeszerzési eljárás) folytatott le. Megrendelő a közbeszerzési eljárás tárgyát és mennyiségét
azaján|atifelhívás2,pontjábanhatároztameg.

A beszerzés tárgya és mennyisége:

Pdpa, míÍfüves páIya építése

Megrendelő a közbeszerzési e|járásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással
összevetette, és döntését 2007. december 3. napján kihirdette. Megrendelő közbeszerzési
eljárásban hozott döntése szerint akozbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő Yá'||a|kozó
lett.

n.
A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli' Vállalkozó pedig elválla|ja a szerződés tárgyát képezó, Vl. pont
szerinti létesítmény (a továbbiakban: létesítmény) építési munkáinak teljes körű
megvalósítását a jelen szerződéshez kapcsolódó egyéb mellékletek, így különösen a
költségvetési kiírás tartalma szerint. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő
számáta a jelen szerződésben meghatározott munkákat saját költségén e|végzi.

Vál|alkozó feladata továbbá minden egyéb műszaki feladat megvalósításához szükséges
munka elvégzése és költségeinek viselése, különös tekintettel azon mellékmunkákra és
ráfordításokra, amelyek a vonatkozó szabványok és a szakmai gyakorlat szerint a munka
e lvégzé séhe z tartoznak.

A közbeszerzési eljáráshoz' illetőleg a je|en szerzodéshez kapcsolódő vagy annak mellékletét
képező okiratokon kívüli egyéb tervek, dokumentumok elkészítése Vállalkoző fe|adata. Az
ilyen terveknek, dokumentumoknak minden tekintetben összhangban kell lenniük a
közbeszerzési eljárással és a jelen szerződéssel, és azokat előzetesen Vállalkozó köteles
j óváhagyás célj ából M egrende lőnek bemutatni.

Bármilyen a Vá||a|kozó vagy tervezője által kezdeményezett műszaki változás ajánlatkérői
engedélyezése előtt a Válla|kozó köte|es a vá|tozás költségkihatásait bemutatni, és a
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7.

Megrendelővel jóvárhagyatni. A véitozás végrehajtrása csak ilyen jóvríhagyás után lehetséges,
mert az e nélkül végzettbármilyen eltérést a Válla|kozó saját kockrízatríra hajtja végre.

Vállalkozó többletmunkrák elvégzésére nem jogosult. A megvalósíhás költsége nem haladhatja
meg a Vállalkozó aj ánlaüíban megi elö|t e|lenszo l gáltatrás összegét.

Vállalkozó kijelenti, illetve kötelezettséget vállal arra, hogy
- a jelen szerződést, annak mellékleteivel és a kapcsolódó iratokkal együtt teljes körűen

megvizsgálta, hiánytalanul elolvasta és megértette, azt korlátozás nélkül jelen
aláírásával jogilag kötelezőnek isrneri el;

- az ajrínlatkérési dokumentációt megismerte és azt a munka elvégzésének alapjául
megfelelőnek találta;

. a dokumenüáció és egyéb okiratok szö'vegét megértette, azokat nem tartja értelmetlennek
vagy kétértelmiinek;

- az esetleges felvilágosíüás kéréseknél kielégítő, elégséges magyaránatot kapott;
- a szerződés üárgyát jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően és az abban

szabályozottak szerint, a vonatkozó magyat előírásokat betartva, I. osztályú minőségben
és I. osztályú anyagok felhasználásáva| a szerződés szerinti határidőben, saját költségén
hiba- és hiánymentesen elkészíti;

Vállalkozó a jelen szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinek harmadik személyre
történő átruhánásátra nem jogosult. A jelen szprződést Vállalkozónak kell teljesítenie. A
teljesítésben l0 % feletti alvállalkozóként, illetőleg egyéb résztvevőként csak olyan személy,
il|etve szervez.et vehet résá, akit/amelyet Vállalkozó ajanlatában megielö|t. Felek az utóbbi
rendelkezéstől csak akkor térhetnek el, ha az általuk előre nem látható oknál fogva' a
szerzödéskötést követően beállott körülmény folytán a szerződés vagy annak egy része nem
volna teljesíthető és Megrende|ő az egyéb személy, szewezet közreműködéséhez hozzÁjétru|t.

A 7. pontban szabéúyozottakon tulmenően Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során megjelölt
alvállalkozóin kívüli, a teljesítésben I0 %o-ot meg nem haladó mértékben részt vevő
alvállalkozót kizfu ó|ag Megrendelő egyetértésével vehet igénybe.

Vállalkozó a fentiekkel össáangban igénybe vett alvállalkozőért úgy felel, mintha a munkát
maga végezte volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden
olyan kárén is, amely anélkül nem következett volna be.

IIr.
Teljesítési határidők

10. Felek megállapodnak abban, hory Vállalkozó jelen szerződésben vállalt építési munkákat az
aj anlatában foglalt telj esítési ütemezés szerint e|v égzi.

A kivitelezés műszaki átadása megkezdésének határideje: 2008. április 30. (a továbbiakban:
befej ezési hatráridő).

Vállalkozó előteljesítésre kizáró|ag a Megrendelővel kötött külön megállapodás szerint
jogosult.
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IV.

A felek jogai és kötelezettségei, együttműködése

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a je|en szerződésben foglaltak maradéktalan
megvalósítása érdekében folyamatosan együttműködnek, és időben tájékoztatják egymást nem
csupán a szerződéses kötelezettségek teljesítéséről, de minden olyan körü|ményről (tény, adat,
kérdés), amely a szerzodés teljesítésére kihatássa| lehet.

Fenti kötelezettségüknek megfelelően a felek képviselőik iÍján a későbbiekben meghatározott
időpontokban' de lega|ább hetente egymással személyesen egyeztetnek helyszíni koordinációt
tartanak.

Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés, il|etve
Megrendeló utasításai szerint köteles eljárni.

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

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

Vállalkozó köteles a munkavégzésÍ. így megszervezni' hogy biztosítsa a munka gazdaságos és
gyors befej ezését. Ennek megfelelően Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan
körü|ményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy hataridőben
történő e|végzését veszé|yezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasÍásából eredő kárért
Válla|kozó felelősséggel tartozik.

Vállalkozó a munka megkezdésekor a vonatkozó eloírásoknak megfelelően építési naplót nyit'
s azt folyamatosan vezeti, illetőleg azépitkezés helyszínén tart1aa munka befejezéséig. Felek
a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges körülményt, adatot és utasítást rogzítenek az
építési naplóban.

16. Vállalkozó felelős műszaki vezetőie és adatai:

Név: . . . . . . . . '  . ' . . . . ' . . ' . . . . 'Spét Mátyás

Lakcím: .'...2335 Taksonv. Szent Imre u. 18.

Telefonszátn: . . ' . . . . . . . . . . . . .  ' . . , , . ' . , , .3019-548-636

Jogosu l t ság ikam.  Sz . . . ' . . . . . ' . . . . .  FMÜV-C-13-1716
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20.

Megrendelő á|ta| a kapcso|at|artásra kijelölt személy:

Németh Tamás, Schmidt Lajos

V ál l al ko zó á|ta| a kap c s o l attartásra k ij e l ö lt szemé|y l szerv ezet:

Név:  . . . . . . . ' .  . . . . . . . . . . ' . . . .Vésh Gábor

Telefonszám: ..'.........'... roli+to-ots

A felek 76., |7. és 18. pontok szerinti, kijelölt képviselői jogosultak Megrendelő, i||etve
Vá|lalkozó nevében az építési naplóba történő bejeryzésre, amely azonban nem
eredményezheti a j e len szerző dés módos ítását'

Megrendelő, illetőleg az á|ta|a kijelölt személy vagy szervezet a Vállalkozó, annak
alvállalkozói, illetoleg a teljesítésbe bevont egyéb közreműködők tevékenységét és
munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül, bármikor jogosult ellenőrizni. Az e||enórzés
azonban a szükséges mértéken felül nem zavarhatja Vállalkozó munkavégzését. Megrendelő
minden beépítendo anyag és elvégzett munka ellenőrzésére jogosult a helyszínen, vagy a
gyártás helyén. Az e||enőrzést és a mintavételt végzó személyeket Megrendelő jelöli ki. Az
építkezés során az előírtak szerint el kell végeztetni a megfelelő vizsgálatokat. A mintavételi
és e|lenőrzési koltségek a Vállalkozót terhelik. A Megrende|ő bármilyen próba, vizsgálat
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 Yá||a|kozó viseli. El|enkező esetben a költség a Megrendelőt terheli. Az
eltakarásra kerülő munkák elkészÍiltének várható időpontjáról Vál|alkozó a Megrende|őt 48
(negyvennyolc) órával megelőzően építési naplóban értesíteni.

Vállalkozó kötelessége a bontási anyagok, hulladékok és környezetkárosító anyagok
környezetvédelmi követelményeknek megfelelo kezelése és elhelyezése, valamint a
munkaterület melletti csapadékvíz elvezető rendszerek műszaki állapotának megóvása és
ronsálódás esetén azok helvreállítása.

v.
A szerződés teljesítése

Megrendelő kizárő|ag a hiba- és hiánymentes, I. osáályú minőségű teljesítést veszi át.

A műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő tűzi ki.
A vállalt te|jesítési határidőre szóló készre jelentés leadásának legkésőbbi időpontja a vállalt
határidő lejárta elótti 15. nap. Az eljárást a Megrendelő a készre jelentés kézhezvéte|e utáni
14. napra tűzi ki, melynek legkésőbbi időpontja a vállalt teljesítési határidő lehet.

A műszaki átadás-átvételi eljárás kitűzésének feltétele az átadási dokumentáció jóváhagyása a
Megrendeló részéról. Az átadási dokumentáció a megvalósulási tervek, melynek
példányszáma 4 pld' Az átadási dokumentáció a Vállalkozó készre jelentő levelének kötelezo
meIléklete.
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24. A műszaki átadás-átvételi eljarás lefolytatásának és az iizembe helyezési eljárás
megkezdésének feltétele szükséges és a műszaki dokumentációban meghatározott valamennyi
|étesítmény rendeltetésszeruhasználatra alkalmas készültsége az e|őírt bizony|atokkal.

25. A műszaki átadás-áNételre és annak időpontjára a Ptk. rendelkezései az irányadők. A mtiszaki
átadás-átvétel keretében észlelt tizemeltetést nem akadá|yozó hiányokat és szükséges
kiegészítő munkákat a Vállalkozó térítés nélkiil és az akkor meghatározásra kerülő határidőre
köteles elvégezni (hiánypótlás). A beépített anyagok, szerelvények, gépek, készülékek és
berendezések műbizonylatait, gépkönyveket, kezelési és karbantartási utasítasokat,
érintésvédelmi vizsgálat jegyzőkönyveit, nyíltárkos bemérések' nyomáspróbák, vízzárősági
próbák, beton minőség és ftildmunka-tömörség vizsgáiat jegyzőkönyveit, va|amint az
útburkolat minősége|lenőrzéséről készített vizsgá|ati eredményeket, vizrnű próbaüzemi
zárője|entést, karbantartási és kezelési útmutatót, az aján|attevőnek magyar nyelven kell
szolgáltatnia. Az ezekke| kapcsolatos eljárás és költségek az aján|atÍevőt terhelik.

A Vál|alkozó kötelezettsége az elkésziilt vonalas létesítmények nyíltárkos bemérése, ennek
a|apján megvalósulási terv készítése - digitális feldolgozással - és a műszaki átadás.átvételi
eljárás keretében (4) példányban t<jrténő szo|gá|tatása. A megvalósulási terv az átadási
dokumentáció része.

Az átadás-átvéte|i eljárás fentiek szerinti maradéktalan teljesítése esetén az e|járásrő| a felek
jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben az átadás-átvéte|i eljárás sikertelen' úry Vál|a|kozó
az isrnételt átadás.átvéÍeli eljárás feltételeit haladéktalanul teljesíti és az átadás.átvételi
e|járásra új időpont megá||apítását kezdeményezi Megrendelőnél.

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

29. Vállalkozó határidóben teljesít, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt határidőn belül'
i|lető|eg határnapon megkezdodött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át.

30. Az átadás. átvóteli eljárástól számított egy éven belül az építési beruhazás munkáit ismételten
megvizsgálni (utófelülvizsgá|ati eljárás)' Ezt az eljárást Megrendelő készíti elő és hívja meg
arra a Vállalkozót.

VL

Módosítások

Felek tudomássa| bírnak arról, hogy a jelen szerződés módosítására közös megegyezéssel,
kizárő|ag a Kbt..ben foglalt feltételek maradéktalan teljesülése esetén van mód. Megrendelő e
rendelkezésekre figyelemmel jogosult a kivitelezésre kerülő építmény Vagy egyes részeinek
m i no sé gi, mennyi sé gi v áltoztatásár a.

Nem minósül Megrendelo részéról történő vá|tonatásnak, ha a tervmódosítás a Vá|lalkozó
érdekkörében felrnerült ok miatt szükséges (p|. az eloírt anyag nem szerezhető be).

26.
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33. Minden, a jelen szerződéshez és az aá megelőző közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó
tervdokumentációt és egyéb okiratot a Vállalkozó a kivitelezhetőség szempontjából a
szerződéskötést megelőzően saját felelősségére ellenőrzött. Erre tekintettel a
tervdokumentáció, illetőleg az egyéb okiratok esetleges bibájára vagy hiányosságára való
hivatkozással a későbbiek során szerződésmódosítas nem kezdeményezhető'

34. Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható műszaki problémákkal kapcsolatosan
Vállalkozónak kérdése merül fel' úgy Megrendelő ene 5 (öt) munkanapon belül a szükséges
felvilágosítást megadj a.

35. Vállalkozó köte|ezettsége' hogy az érdekkörében felmerülő esetleges módosítások,
pontosítások, tervértelmezések (a továbbiakban együtt: módosítás) rendezéséhez a tewező
közreműködését és rendelkezésre állását biáosítsa' Abban az esetben, ha a módosítás
Vállalkozó érdekkörében merül fel, Megrendelő jogosult a módosítas szakmai
mega|apozottságát Vállalkozó költségén ellenőriaetni.

36, Határidő módosítás indokául időjárási tényező nem érvényesíthető.

VII.

Vál|alkozási díj' Íizetési feltéte|ek

3,|. Vállalkozót a jelerr szerzódésben meghatározott fe|adatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért
összesen 119.899.069'- Ft + 20 % AFA, azaz Száztizenkilencmillió-
nyolcszázkilencvenkilencezer-hatvankilenc forint + 20 Yo á|ta|ános forgalmi adó <isszegű
vállalkozási díj illeti meg. Ennek megfelelően a vá||a|kozási díj teljes bruttó összege:
143.878.882,- Ft, azaz
nyolcszáznyolcvankettő forint.

Száznegyvenhárommillió .l -nyolcszázhetvennyolcezer-

38. Vállalkozó részszám|a benyújtására nem jogosult.

Végszámla akkor nyújtható be, ha Vállalkozó és Megrendelő a jelen szerződés szerinti átadás-
áwételi eljárást sikeresen lebonyolította, és az erre vonatkoző jegyzőkönyv aláírásra került.

A teljesítés igazolás a|apján kiállított végszámlát a Megrendelő Vállalkozó 10103867.
5409084-00000008 számú bankszámláj ára 30 napon belü| átutalja.

Megrendelő kizárő|ag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott alaki és tartalmi
követe l ményekn ek me gfe I e l ő szám|át fo gadj a be.

42. Mesrendelő elő|eset nem biztosít.

vilI.

Késedelmes teljesítés' meghiúsulás

39.

40.

41 .



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

Amennyiben a fenti határidők bármelyike tekintetében Vállalkozó számára felróható módon
30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik, úry azt felek olyan fokú
szerződésszegésnek tekintik, amely alapján Megrendelő egyoldalúan gyakorolhatja elállási
jogát. Ez esetben Megrendelő a teljes vállalkozási díj 30 (harminc) oÁ-ára jogosult
meghiúsulási kötbérként.

45, Megrende|ő a kotbért meghaladó kárának érvényesítésére is jogosult.

46. Megrendelő a 44. pont szerinti eljárásra jogosu|t az alábbi esetekben is:

Yá||a|koző ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul;

Vállalkozó méltányolható ok nélkül nem kezdte meg a szerződés teljesítését;

Vállalkozó a teljesítést felfi'iggesztette és Megrendelő erre irányuló írásbeli
felszólításánakkézhezvételét követő 10 (tíz) napon belü| nem folytatta;

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

Vállalkozó eryéb súlyos szerződésszegést követ el.

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

IX.

Szavatosság' jótállás

A jótállási garancia időtartamának lejárta elott a felek a Megrendelő által kitűzott időpontban
bejárást tartanak és az esetlegesen még fennálló hibákról, hiányosságokról jegyzőkönyvet
vesznek fel. A jegyzőkönyvben rögzített hibákat Vállalkozó legkésőbb 15 (tizenöt) napon
belül kijavítja és teljesítést írásban készre jelenti Megrende|ő részére,

Vállalkozót a fentieken kívül a jogszabályokban meghatérozott idejű kötelező alkalmassági
ido is terheli.

x.
Elállás a szerződéstől

44.

48.

49.



50.

51 .

A Megrendelő a szerzódéstől 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 ryakorolhatja a hibás teljesítéséből eredő jogokat.

Amennyiben a Vállalkozó a befejezési határidőhöz képest több mint 30 (harminc) napos
késedelembe kerül, az aján|atkérőnek jogában áll _ az e|á||ási jogának gyakorlása és a 44.
pontban meghatározott kötbér érvényesítésén túl a Yá||a|kozőt a munkaterületrő|
levonultatni és a hátra|evő munkát más vállalkozőva| befejeztetni. A már teljesített
munkarészekre a Vállalkozó garanciális és szavatossági kötelezettségeit az ilyen beavatkozás
nem módosítja'

xr.
Titoktartás

52. Szerzodő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a
teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, tizleti titokként kezelik. Ez
értelemszerűen nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartásátjogszabály nem
teszi lehetővé.

53. Ha a Megrendelő a Vállalkozó teljesítése révén új elgondolásról, megoldásról vagy műszaki
ismeretrol szerez tudomást' ezt a Yá||a|koző e|őzetes hozzáiárulása nélkül mással nem
közölheti.

XII.

Nvilatkozatok

54. Felek kijelentik, hogy

- kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkeznek jelen szerződés a|áitására és teljesítésére;

- ajelen szerződés a|áirásátazerne kijelölt vezetó, illetoleg acégigazgatősága, vagy vezető
testülete szabá|yszerűen engedélyeÍe és az megfele| az ene vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek;

- a jelen szerződést a fél nevében a|áirő személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által
megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részérő| a szerzódés aláírása és
teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat
megszegését, melyben félként szerepel;

- nincs olyan fiiggoben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely
kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy
saj át telj es ítés i készsé gére, i lletve képességére.

55. A jelen szerzodéssel kapcsolatos bármilyen kérdésben a felek írásban tesznek nyilatkozatot
egymásn ak, aj ánlott, tértivevényes levél útj án.



56.

57.

xilr.
Jogviták rendezése

Felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útjan kívánják rendemi, s
csupán akkor fordulnak bírósághoz,|taa tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.

Amennyiben a tfugya|átsok azok kezdeményezésétő| számított 30 (harminc) napon belül nem
vezetnek eredményre, úgy felek alávetik magukat a pertarry értékétől fiiggően a Pápai Varosi
B íróság kizárólagos illetékességének.

xrv.
Egyéb rendelkezések

Az aján|ati felhívás' a dokumentáció, a helyszíni szemle jegyzőkönyve, Vállalkoző aján|ata,
valamint az ezen kívül feltett egyéb kérdések és az ezekre adott válaszok a jelen szerződés
elválaszthatatlan részét képezik. Amennyiben a jelen pont szerinti okiratok, illetőleg a jelen
szerződés szövege között ellentmondás lenne, űgy azelőbbi okiratok szövege azirányadő.

59. Ugyancsak ajelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik aszerződés mellékletei.

A jelen szerződés mellékletei a következők:

l. számú me|léklet: ajánlati felhívás és dokumentáció'

2' számű melléklet: Vállalkozó nyertes aján|ata,

A jelen szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a

vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezés ei az irányadők.

Jelen megállapodást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyól ag a|áúriétk.

Pápa, 2007' december l l.

58 .

Ellenjegyzem:

Pápa, 2007, december 1 1'
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