vÁlLALK

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
117 48045.154294 10 ; adószám : 154294 | 02|9) a továbbiakban, mint Megrendelő,
másrészrőla 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
feltételekszerint:
I.
Előzmények
l.

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 ésmennyiségét
azaján|atifelhívás2,pontjábanhatároztameg.
A beszerzéstárgya ésmennyisége:
Pdpa, míÍfüvespáIya építése

2.

Megrendelő a közbeszerzési e|járásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással
összevetette, és döntését2007. december 3. napján kihirdette. Megrendelő közbeszerzési
eljárásban hozott döntése szerint akozbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő Yá'||a|kozó
lett.

n.
A szerződés tárgya

3.

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
költségvetésikiírás tartalma szerint. Vállalkozó kötelezettségetvállal arra, hogy Megrendelő
számátaa jelen szerződésbenmeghatározottmunkákat saját költségéne|végzi.

4.

Vál|alkozó feladata továbbá minden egyéb műszaki feladat megvalósításához szükséges
munka elvégzéseés költségeinek viselése, különös tekintettel azon mellékmunkákra és
ráfordításokra, amelyek a vonatkozó szabványok és a szakmai gyakorlat szerint a munka
elvégzé
séhez tartoznak.

5.

A közbeszerzési eljáráshoz' illetőleg a je|en szerzodéshezkapcsolódő vagy annak mellékletét
képező okiratokon kívüli egyéb tervek, dokumentumok elkészítéseVállalkoző 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 céljából M egrendelőnek bemutatni.
Bármilyen a Vá||a|kozó vagy tervezője által kezdeményezettműszaki változás ajánlatkérői
engedélyezéseelőtt a Válla|kozó köte|es a vá|tozás költségkihatásait bemutatni, és a

^-s

)1(-

Megrendelőveljóvárhagyatni.A véitozásvégrehajtrása
csak ilyen jóvríhagyásután lehetséges,
mertaz e nélkülvégzettbármilyen
hajtjavégre.
eltérést
a Válla|kozó sajátkockrízatríra
Vállalkozó többletmunkrákelvégzésére
nemjogosult.A megvalósíhás
költségenem haladhatja
meg a Vállalkozó ajánlaüíbanmegielö|t e|lenszol gáltatrás
összegét.
Vállalkozó kijelenti,illetve kötelezettséget
vállal arra,hogy
- a jelen szerződést,annakmellékleteivelésa kapcsolódó iratokkal együtt teljes körűen
megvizsgálta, hiánytalanul elolvasta és megértette,azt korlátozás nélkül jelen
aláírásávaljogilag kötelezőnek isrneriel;
- az ajrínlatkérési
dokumentációt megismerteés azt a munka elvégzésének
alapjául
megfelelőnektalálta;
.

a dokumenüációésegyébokiratokszö'vegétmegértette,
azokatnemtartjaértelmetlennek
vagy kétértelmiinek;

-

az esetlegesfelvilágosíüáskéréseknél
kielégítő,
elégséges
magyaránatot
kapott;

-

a szerződésüárgyát jelen szerződésrendelkezéseinekmegfelelően és az abban
szabályozottakszerint,a vonatkozómagyatelőírásokatbetartva,I. osztályúminőségben
ésI. osztályúanyagokfelhasználásáva|a szerződésszerintihatáridőben,sajátköltségén
hiba- éshiánymentesenelkészíti;

7.

Vállalkozó a jelen szerződésbőleredő jogainak és kötelezettségeinekharmadik személyre
nem jogosult. A jelen szprződéstVállalkozónak kell teljesítenie.A
történő átruhánásátra
teljesítésben
l0 % feletti alvállalkozóként,illetőleg egyébrésztvevőként
csak olyan személy,
il|etve szervez.et
vehet résá, akit/amelyetVállalkozó ajanlatábanmegielö|t. Felek az utóbbi
rendelkezéstőlcsak akkor térhetnekel, ha az általuk előre nem látható oknál fogva' a
szerzödéskötéstkövetően beállott körülmény folytán a szerződésvagy annak egy részenem
volna teljesíthetőésMegrende|őaz egyébszemély,szewezetközreműködéséhezhozzÁjétru|t.

8.

A 7. pontbanszabéúyozottakon
tulmenőenVállalkozó a közbeszerzésieljárás soránmegjelölt
alvállalkozóin kívüli, a teljesítésbenI0 %o-otmeg nem haladó mértékbenrészt vevő
alvállalkozót kizfuó|ag Megrendelőegyetértésével
vehetigénybe.

9.

Vállalkozó a fentiekkelössáangban igénybevett alvállalkozőértúgyfelel, minthaa munkát
maga végeztevolna, alvállalkozó jogosulatlanigénybevétele
eseténpedig felelős minden
olyan kárénis, amely anélkülnemkövetkezettvolna be.

IIr.
Teljesítésihatáridők
vállalt építési
munkákataz
10. Felek megállapodnakabban,hory Vállalkozó jelen szerződésben
ütemezés
szerinte|végzi.
ajanlatábanfoglalt teljesítési
A kivitelezésműszaki átadásamegkezdésének
határideje:2008. április 30. (a továbbiakban:
befejezésihatráridő).
kizáró|ag a Megrendelővel kötött külön megállapodás szerint
Vállalkozó előteljesítésre
jogosult.

IV.
A felek jogai éskötelezettségei,együttműködése
1 1 . Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a je|en szerződésben foglaltak maradéktalan
megvalósítása érdekébenfolyamatosan együttműködnek, ésidőben tájékoztatjákegymást nem
csupán a szerződéseskötelezettségekteljesítéséről,
de minden olyan körü|ményről (tény,adat,
kérdés),amely a szerzodésteljesítésére
kihatássa| lehet.
Fenti kötelezettségüknek megfelelően a felek képviselőik iÍján a későbbiekben meghatározott
időpontokban' de lega|ább hetente egymással személyesenegyeztetnek helyszíni koordinációt
tartanak.

12. Vállalkozó

a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött
Megrendeló utasításaiszerint köteles eljárni.

szerződés, il|etve

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

1 3 . Megrendelő köteles a munkaterületeta munka megkezdéséhez
szükségesállapotban a jelen
szerződésmegkötésétkövető 10 (tíz)munkanaponbelul átadni. Vállalkozó köteles a területet
biztonságosan bekeríteni és őrizni, a megfelelő baleset- és tűzvédelemrő| a vonatkozó
előírásoknakmegfelelően gondoskodni.A felvonulás,valamint a közmű-, ésenergiahaszná|at
költségei Vállalkozót terhelik. A munkaterület átvételétőla műszaki átadás-áfuételidőpondáig
Vállalkozó felelősséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért,
beleértve a
munkagépek,eszközök, berendezésekés építésianyagok tárolását és őrzését,az é|et.és
vagyonbiaonságot.

t+.

Vállalkozó köteles a munkavégzésÍ.
így megszervezni' hogy biztosítsa a munka gazdaságos és
gyors befejezését.Ennek megfelelően Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan
körü|ményről haladéktalanulértesíteni,
amely a teljesítéseredményességét
vagy hataridőben
történő e|végzésétveszé|yezteti vagy gátolja. Az értesítéselmulasÍásából eredő kárért
Válla|kozó felelősséggeltartozik.

1 5 . Vállalkozó a munka megkezdésekora vonatkozó eloírásoknakmegfelelően építési
naplót nyit'
s azt folyamatosanvezeti, illetőleg azépitkezéshelyszínéntart1aamunka befejezéséig.
Felek
a munkavégzéssel
kapcsolatosminden lényegeskörülményt, adatot és utasítástrogzítenekaz
építési
naplóban.

16.

Vállalkozó felelős műszaki vezetőie ésadatai:
Név: ........'
Lakcím:

.'....'..'....'Spét
Mátyás
.'...2335Taksonv.SzentImre u. 18.

Telefonszátn:..'.............
Jogosultságikam
S .z . . . ' . . . . . ' . . . . .

'..,,.'.,,.3019-548-636
FMÜV-C-13-1716

1 7 . Megrendelő á|ta| a kapcso|at|artásrakijelölt személy:
NémethTamás, Schmidt Lajos

1 8 . V ál l al ko zó á|ta| a kap c so l attartásra k ij el ö lt szemé|yl szerv ezet:
Név:.......'.

. . . . . . . . . . ' . . . . VG
éásbho r

Telefonszám:
..'.........'...

roli+to-ots

1 9 . A felek 76., |7. és 18. pontok szerinti, kijelölt képviselői jogosultak Megrendelő, i||etve
Vá|lalkozó nevében az építési naplóba történő bejeryzésre, amely
eredményezhetia j elen szerző désmódos ítását'

azonban nem

20. Megrendelő, illetőleg az á|ta|a kijelölt

személy vagy szervezet a Vállalkozó, annak
alvállalkozói, illetoleg a teljesítésbebevont egyéb közreműködők tevékenységétés
munkavégzését
mindenfélekorlátozás nélkül, bármikor jogosult ellenőrizni. Az e||enórzés
azonban a szükséges mértékenfelül nem zavarhatja Vállalkozó munkavégzését.
Megrendelő
jogosult a helyszínen, vagy a
minden beépítendoanyag és elvégzettmunka ellenőrzésére
gyártás helyén.Az e||enőrzéstés a mintavételtvégzó személyeketMegrendelő jelöli ki. Az
építkezés
során az előírtak szerint el kell végeztetnia megfelelő vizsgálatokat. A mintavételi
és e|lenőrzésikoltségek 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
eltakarásrakerülő munkák elkészÍiltének
várható időpontjáról Vál|alkozó a Megrende|őt 48
(negyvennyolc)órával megelőzően építési
naplóban értesíteni.

2 t . Vállalkozó kötelessége a bontási anyagok, hulladékok és környezetkárosító anyagok
környezetvédelmi követelményeknek megfelelo kezelése és elhelyezése, valamint a
munkaterület melletti csapadékvízelvezető rendszerek műszaki állapotának megóvása és
ronsálódás eseténazok helvreállítása.

v.
A szerződésteljesítése
2 2 . Megrendelőkizárő|aga hiba-éshiánymentes,
I. osáályúminőségű
teljesítést
veszi át.
jelentése
2 3 . A műszakiátadás-átvételi
eljárásta Vállalkozó készre
alapjána Megrendelőtűzi ki.

A vállalt te|jesítési
határidőreszóló készrejelentésleadásánaklegkésőbbiidőpontjaa vállalt
határidő lejárta elótti 15. nap. Az eljárásta Megrendelőa készrejelentéskézhezvéte|e
utáni
14.napratűzi ki, melyneklegkésőbbi
időpontjaa vállaltteljesítési
határidőlehet.

A műszaki átadás-átvételi
eljárás kitűzésének
feltételeaz átadásidokumentációjóváhagyásaa
Megrendeló részéról.Az átadási dokumentáció a megvalósulási tervek, melynek
példányszáma
kötelezo
4 pld' Az átadásidokumentációa Vállalkozó készrejelentő levelének
meIléklete.

24.

A műszaki átadás-átvételi eljarás lefolytatásának és az iizembe helyezési eljárás
megkezdésének
feltételeszükségesésa műszaki dokumentációban meghatározottvalamennyi
az e|őírtbizony|atokkal.
|étesítmény
rendeltetésszeruhasználatra
alkalmas készültsége

25.

A műszaki átadás-áNételreésannak időpontjára a Ptk. rendelkezéseiaz irányadők. A mtiszaki
átadás-átvétel keretében észlelt tizemeltetést nem akadá|yozó hiányokat és szükséges
kiegészítőmunkákat a Vállalkozó térítés
nélkiil ésaz akkor meghatározásra kerülő határidőre
köteles elvégezni (hiánypótlás). A beépítettanyagok, szerelvények,gépek, készülékekés
berendezések műbizonylatait, gépkönyveket, kezelési és karbantartási utasítasokat,
érintésvédelmivizsgálat 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 ésköltségek az aján|atÍevőtterhelik.

26. A Vál|alkozó kötelezettségeaz elkésziiltvonalas létesítmények
nyíltárkos bemérése,
ennek

- digitális feldolgozással - és a műszaki átadás.átvételi
a|apján megvalósulási terv készítése
eljárás keretében (4) példányban t<jrténőszo|gá|tatása. A megvalósulási terv az átadási
dokumentáció része.

27. Az átadás-átvéte|ieljárás fentiek szerinti maradéktalanteljesítéseeseténaz e|járásrő| a felek

jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben az átadás-átvéte|i
eljárás sikertelen' úry Vál|a|kozó
az isrnételt átadás.átvéÍelieljárás feltételeithaladéktalanulteljesíti és az átadás.átvételi
e|járásraúj időpont megá||apítását
kezdeményeziMegrendelőnél.

28.

Végszámla csak a sikeres átadás-átvételieljárást követően nyújthatóbe.

29.

Vállalkozó határidóben teljesít,ha az átadás-átvétela szerződésbenelőírt határidőn belül'
i|lető|eghatárnaponmegkezdodött, kivéve,ha a Megrendelő a szolgáltatástnem vette át.

30.

Az átadás.átvóteli eljárástól számítottegy évenbelül az építési
beruhazásmunkáit ismételten
(utófelülvizsgá|ati
megvizsgálni
eljárás)'Ezt az eljárástMegrendelőkészítielő éshívjameg
arraa Vállalkozót.
VL
Módosítások

3 1 . Felek tudomássa| bírnak arról, hogy a jelen szerződésmódosításáraközös megegyezéssel,
kizárő|ag a Kbt..ben foglalt feltételekmaradéktalanteljesüléseeseténvan mód. Megrendelő e
rendelkezésekrefigyelemmel jogosult a kivitelezésrekerülő építmény
Vagy egyes részeinek
m i noségi, mennyi ségi v áltoztatására.

32.

Nem minósül Megrendelo részéróltörténő vá|tonatásnak,ha a tervmódosítása Vá|lalkozó
érdekkörébenfelrnerültok miatt szükséges(p|.az eloírtanyag nem szerezhetőbe).

33. Minden, a jelen szerződéshezés az aá megelőző közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó
tervdokumentációtés egyéb okiratot a Vállalkozó a kivitelezhetőségszempontjából a
szerződéskötést megelőzően saját felelősségére ellenőrzött. Erre tekintettel a
tervdokumentáció,illetőleg az egyébokiratok esetlegesbibájára vagy hiányosságáravaló
nemkezdeményezhető'
hivatkozással
a későbbieksoránszerződésmódosítas
34.

Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható műszaki problémákkal kapcsolatosan
Vállalkozónak kérdésemerül fel' úgy Megrendelő ene 5 (öt) munkanaponbelül a szükséges
felvilágosítástmegadja.

35.

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

36,

nemérvényesíthető.
Határidőmódosításindokáulidőjárásitényező

VII.
Vál|alkozási díj' Íizetésifeltéte|ek
3,|. Vállalkozót a jelerr szerzódésbenmeghatározottfe|adatokhibátlan éshiánytalan teljesítéséért
+
20
AFA,
azaz
Száztizenkilencmillióösszesen
119.899.069'- Ft
%
forint + 20 Yo á|ta|ános forgalmi adó <isszegű
nyolcszázkilencvenkilencezer-hatvankilenc
vállalkozási díj illeti meg. Ennek megfelelően a vá||a|kozási díj teljes bruttó összege:
azaz
143.878.882,- Ft,
Száznegyvenhárommillió .l-nyolcszázhetvennyolcezer-

nyolcszáznyolcvankettőforint.

38.

Vállalkozó részszám|abenyújtásáranemjogosult.

39. Végszámlaakkornyújthatóbe, ha Vállalkozó ésMegrendelőa jelen szerződésszerintiátadásáwételieljárástsikeresenlebonyolította,
ésaz errevonatkozőjegyzőkönyv aláírásrakerült.

40. A teljesítésigazolás a|apján kiállított végszámláta Megrendelő Vállalkozó 10103867.
5409084-00000008
számúbankszámláj
ára30 naponbelü|átutalja.
4 1 . Megrendelő kizárő|ag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott alaki és tartalmi

követelményekn
ek megfeIelő szám|átfogadja be.

42. Mesrendelőelő|esetnembiztosít.
vilI.
Késedelmes
meghiúsulás
teljesítés'

43. Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó aján|atában foglalt teljesítési
ütemezésszerint meghatározott teljesítésihatáridőket Vállalkozó késedelmesenteljesíti, úgy
naponta a jegybanki alapkamat kétszeresénekmegfelelő késedelmi kötbért köteles fizetni
naptári napi késedelmi kötbérként.Amennyiben Válla|koző a teljes munkát a jelen szerződés
szerinti véghatáridőben szerződésszerűenbefejezi, úgy a korábban esetlegesen levont kötbér
összegétMegrendelő visszatéríti.

44. Amennyiben a fenti határidők bármelyike tekintetébenVállalkozó számára felróható módon
30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik, úry azt felek olyan fokú
szerződésszegésnektekintik, amely alapján Megrendelő egyoldalúan gyakorolhatja elállási
jogát. Ez esetben Megrendelő a teljes vállalkozási díj 30 (harminc) oÁ-ára jogosult
meghiúsulásikötbérként.
45,

Megrende|ő a kotbértmeghaladó kárának érvényesítésére
is jogosult.

46.

Megrendelő a 44. pont szerinti eljárásrajogosu|taz alábbi esetekbenis:

Yá||a|kozőellencsőd-,felszámolásivagyvégelszámolási
eljárásindul;
Vállalkozó méltányolható
ok nélkülnemkezdtemega szerződés
teljesítését;
Vállalkozó a teljesítéstfelfi'iggesztetteés Megrendelő erre irányuló írásbeli
felszólításánakkézhezvételét
követő 10 (tíz)naponbelü|nem folytatta;
Vállalkozó a jelen szerződésrendelkezéseivel
ellentétesen
von be alvállalkozót vagy
közreműködőt
eryéb
a teljesítésbe;
Vállalkozó eryébsúlyosszerződésszegést
követ el.
47.

Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó a Kbt. rendelkezéseinekmegfelelóen
jogosult azonnali beszedésimegbízástbenyújtani,illetőleg a Ptk. szerinti késedelmikamatot
követelni'

IX.
Szavatosság'jótállás
48. A jótállási garanciaidőtartamánaklejártaelott a felek a Megrendelőáltal kitűzottidőpontban
bejárást tartanakés az esetlegesenmégfennálló hibákról, hiányosságokróljegyzőkönyvet
vesznekfel. A jegyzőkönyvben rögzítetthibákatVállalkozó legkésőbb15 (tizenöt) napon
írásbankészrejelenti Megrende|őrészére,
belül kijavítjaésteljesítést
49.

idejű kötelező alkalmassági
Vállalkozót a fentiekenkívül a jogszabályokbanmeghatérozott
ido is terheli.

x.
Elállás a szerződéstől

5 0 . A Megrendelő a szerzódéstőlbármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkoző kárát
megtéríteni.
hibás
következtetést,hogy a teljesítés
Ha a munka végzésesorán a tényekarra engednének
lesz, a Megrendelő a fogyatékosságkiküszöböléséretűzött megfelelő határidő sikertelen
eredőjogokat.
eltelteutánryakorolhatjaa hibásteljesítéséből
5 1 . Amennyibena Vállalkozó a befejezési
határidőhöz képesttöbb mint 30 (harminc)napos
jogában áll _ az e|á||ásijogának gyakorlásaésa 44.
késedelembe
kerül, az aján|atkérőnek
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 garanciálisésszavatosságikötelezettségeitaz ilyen beavatkozás
nemmódosítja'

xr.
Titoktartás
52.

Szerzodő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásbanfoglaltakat,valamint a
teljesítésüksorán az egymásnak átadott információt bizalmasan, tizleti titokként kezelik. Ez
értelemszerűennem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartásátjogszabály nem
teszi lehetővé.

53.

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

XII.
Nvilatkozatok
54.

55.

Felek kijelentik, hogy
-

kellő felhatalmazássalésjogkörrel rendelkeznekjelen szerződésa|áitásáraésteljesítésére;

-

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

-

a jelen szerződésta fél nevébena|áirő személymegfelelő, 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 félkéntszerepel;

-

nincs olyan fiiggoben levő kötelezettségevagy érdekkörébenlévő más körülmény, amely
kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére,
teljesítésérevagy
gére,i lletve képességére.
i készsé
saját teljesítés

A jelen szerzodésselkapcsolatos bármilyen kérdésbena felek írásbantesznek nyilatkozatot
egymásnak, ajánlott, tértivevényeslevél útján.

xilr.
Jogviták rendezése
úton,tárgyalásokútjankívánjákrendemi, s
5 6 . Felek az esetlegesjogvitáikat elsődlegesenbékés
nem vezetetteredményre.
rendezés
tárgyalásos
bírósághoz,|taa
fordulnak
csupánakkor
számított30 (harminc)naponbelül nem
azok kezdeményezésétő|
5 7 . Amennyibena tfugya|átsok
fiiggően a Pápai Varosi
úgyfelek alávetikmagukata pertarryértékétől
vezetnekeredményre,
B íróságkizárólagosilletékességének.

xrv.
Egyébrendelkezések
5 8 . Az aján|atifelhívás'a dokumentáció,a helyszíniszemlejegyzőkönyve, Vállalkoző aján|ata,
ésaz ezekreadott válaszok a jelen szerződés
valamint az ezenkívül feltett egyébkérdések
elválaszthatatlanrészétképezik.Amennyibena jelen pont szerinti okiratok, illetőleg a jelen
szerződésszövege között ellentmondáslenne,űgy azelőbbi okiratokszövege azirányadő.
részét
képezikaszerződésmellékletei.
59. Ugyancsakajelen szerződéselválaszthatatlan
A jelen szerződésmellékleteia következők:
l. számúme|léklet:ajánlati felhívásésdokumentáció'
2' számű melléklet:Vállalkozó nyertes aján|ata,
A jelen szerződésben nem szabá|yozott kérdésekbena Polgári Törvénykönyv,
vonatkozó egyébjogszabályok rendelkezései az irányadők.

valamint a

Jelen megállapodást a felek képviselői elolvasás ésközös értelmezésután, mint kinyilvánított
akaratukkal mindenben megegyezőt,jóváhagyól ag a|áúriétk.

Pápa,2007'decemberl l.
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