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VALLALKOZA  S  I  S  ZERZODE  S

ame|y |étrejött egyrészről Pápa Város Önkormányzata (székhe|ye: 8500 Pápa, Fő u. 12.,
képviseletében: Dr. Kovács Zo|tán polgármester, bankszámlaszám: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
1 1 1 480 4 5 - 1 5 429 4 1 0 ; adószám : 1 5 429 4 1 02 1 9) a továbbiakban, mint Megrendelő,

másrészről a Vegyépszer Építő és Szere|ő Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1 151
Budapest, Mogyóród ftja 42., képviseloi: Kovács Jeiő terü|eti igazgatő és Tóth lloito irodavezeto;
cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042273; bankszámlaszáln.. CIB Bank Rt. l0700024-02015303-51100005,
adószám: 10866966-2-44) a továbbiakban, mint Vállalkozó között az alu|írott he|yen és napon, az
alábbi feltéte|ek szerint:

l .

I.

Előzmények

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekrol szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 4. része alapján egyszerű közbeszerzési e|járást (a továbbiakban:
kozbeszerzési eljárás) folyatott |e. Megrerrde|ő a közbeszerzési eljárás tárgyát. és rnenrryiségét
az aján|ati fe|lrívás 2. pontjában határozta meg.

A beszerzés tárgya és rnennyisége:

Pápa, vdrosi út és jttrdaépítések iII.
l. Gróf úti busz?)böI építése
2. oreghegyi utakfelújításo

Megrende|o a közbeszerzési e|járásában benyújtott aján|atokat megvizsgá|ta. egymássa|
összevetette, és döntését 2007. november 16. napján kihirdette. Megrende|ő közbeszerzési
eljárásban hozott dorrtése szerint a közbeszerzési e|járásban a nyertes aján|attevő Vá|lalkozó
lett.

II.

A szerződés tírgya

3' Megrendelő megrende|i, Vál|a|kozó pedig elvá|la|ja a szerződés tárgyát képező, I/1' pont
szerinti |étesítmény (a továbbiakban: |étesítnirény) építési munkáinak teljes körű
megva|ósítását, az ajánlati fel|rívás, a dokumentáciő, a kozbeszerzési eljárássa| kapcsolatos
okiratok, il letőleg a jelen szerzodéshez kapcsolódó egyéb rne||ék|etek, így kÜ|önösen a
kö|tségvetési kiírás és ütemterv tarta|md szerint. Vál|alkozó kötelezettséget vá|lal arra, lrogy
Megrende|ő számára a jeIen szerződésben meghatározott munkákat saját kö|tségón e|végzi.

4. Vállalkozó fe|adata továbbá minden egyéb műszaki fe|adat rnegvalósításához szükséges
munka e|végzése és költségeirrek viselése. különös tekintette| azon me||ékniurrkákra és
ráfordításokra. arnelyek a vonatkozó szabvárryok és a szakmai gyakorlat szerint a munka
e l vé szé sélr e z tartonlak,

5. A közbeszerzési eljáráshoz, i||ető|eg a je|en szerződés|rez kapcsolódó vagy annak mel|ékletét
képező okiratokon kívü|i egyéb tervek. dokumentumok elkészítése Vállalkoző fe|adata. Az
i|yen terveknek. dokumentutrroknak nrinden tekintetben összlrangban ke|1 lerrniük a
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6.

közbeszerzési eljárással és a je|en szerződéssel, és azokat e|őzetesen Vállalkozó köte|es
j óváhagyás cé lj ából Megrendel őnek bemutatn i.

Bármilyen a Vállalkozó vagy tervezője által kezdeményezett műszaki vá|tozás ajánlatkérői
engedélyezése előtt a Vállalkozó köteles a vá|tozás költségkihatásait bemutatni, és a
Megrende|ővel jóváhagyatni. A vá|tozás végrehajtása csak ilyen jóváhagyás után |ehetséges,
mert az e nélkül végzett bármilyen eltérést a Vállalkozó saját kockazatárahajtja végre.

Vállalkozó többletmunkák elvégzésére nem jogosult. A megvalósítás költsége nem ha|adhatja
meg a Vállalkozó ajánlatában megielölt el|enszo|gáltatas 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, a^ korlátozás nélkül jelen
a|áirásáva| jogilag kötelezőnek ismeri e|;

. az ajánlatkérési dokumentációt megismerte és aá a munka elvégzésének alapjául
megfelelőnekta|á|ta;

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

. aZ esetleges felvilágosítás kéréseknél kielégítő, elégséges magyarázatot kapott;

- a szerződés targyát je|en szerződés rendelkezéseinek megfelelően és az abban
szabá|yozottak szerint, a vonatkozó magyar előírásokat betartva' I. osÍá|yú minőségben
és I. osÍályú anyagok felhasználásáva| a szerződés szerinti határidőben, saját költségén
hiba- és hiánymentesen elkészíti;'

Vállalkozó a jelen szerződésbő| eredő jogainak és köte|ezettségeinek harmadik személyre
történő átruházására nem jogosult. A jelen szerződést Vállalkozónak kel| teljesítenie. A
teljesítésben |0 oÁ fe|etti alvállalkozóként, illetoleg egyéb résztvevőként csak olyan személy,
illetve szervezet vehet részt, akiíamelyet Vál|a|kozó ajánlatában meg|elölt. Fe|ek az utóbbi
rendelkezéstől csak akkor térhetnek el, ha az álta|uk e|őre nem látható oknál fogva' a
szerződéskötést követően beá|lott körülmény fo|ytán a szerződés vagy annak egy része nem
volna teljesíthető és Megrendelo az egyéb személy, szervezet közreműködéséhezhozzájárult.

8. A 7. pontban szabályozottakon túlmenőén Vállalkoző aközbeszerzési eljárás során megje|ölt
alválla|kozóin kívüli, a te|jesítésben 10 oÁ-ot meg nem haladó mértékben résá vevo
a|v álla|kozőt kizárő|ag Megrendelő egyetértésével vehet i génybe.

9. Vá|talkozó a fentiekkel o,,"t,unguun igénybe vett alválla|kozóért úgy fe|el, mintha u rnunuu,
maga végerte volna, alvállalkozó jogosu|atlan igénybevétele esetén pedig fe|elős minden
olyan kárért is, amely anélkü| nem következett volna be.

IIr.

Teljesítési határidők

l0. Fe|ek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó je|err szerződésben vá|lalt építési munkákat az
aj án| atáb an fo g l al t te lj e síté s i ütem ezé s s zeri nt e|v é gzi .

A kivitelezés műszaki átadása megkezdésének határideje: 2007. november 30. (a
továbbiakban : befej ezési határi dő).

'7.
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Válla|kozó előteljesítésre kizárő|ag a Megrende|őve| kötött külön megá|lapodás szerint
jogosult.

I  l .

rv.
A felek jogai és köte|ezettségei, együttműködése

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben fogla|tak maradékta|an
megva|ósítrísa érdekében folyamatosan együttműködnek, és időben tájékoztat1ák egymást nem
csu-pán a szerződéses kötelezettségek teljósítéséről' de minden ofyun k.imt-ényrolltény , adat,
kérdés), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

Fenti kötelezettségüknek megfe|e|ően a felek képviselőik útjrán a későbbiekben meghatározott
időpontokban, de |ega|ább hetente egymássa| szemé|yesen egyeztetnek he|yszíni koordinációt
tartanak.

Vállalkozó a lefolyatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés, illetve
Megrende|ő utasításai szerint köteles eljárni.

Az utasítás nem terjedlret ki a munka megszervezésére, il|ető|eg nem teheti a teljesítést
terhesebbé.

l3. Megrendelő köteles a munkaterületet a munka megkezdéséhez szükséges állapotban a jelen
szerződés megkötését követó l0 (tíz) munkanapon belül átadni. Vállalkozó köteles a területet
biaonságosan bekeríteni és őrizni, a megfelelő baleset- és ttízvédelemről a vonatkozó
e|őírásoknak megfelelően gondoskodni. A felvonulás, va|amint a közmű., és energiahaszná|at
kö|tségei Vállalkozót terhelik. A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvéte| időpontjáig
Vá||alkozó felelősségge| tartozik a munkaterü|eten végzett tevékenységéért' beleérrve a
munkagépek, eszköz<ik, berendezések és építési anyagok tárolását és őrzését, az é|et- és
vagyonbiaonságot.

12.

t4. Vállalkozó köte|es a munkavégzést úgy
gyors befejezését. Ennek megfe|e|ően
körülményről haladéktalanul értesíteni,
történő e|végzését veszé|yezteti vagy
Vállalkozó fe|e|ősségge| tartozik.

megszervezni, hogy biaosítsa a munka gazdaságos és
Vá||a|kozó köte|es a Megrendelőt minden o|yan

ame|y a teljesítés eredményességét vagy határidőben
gáto|ja. Az értesítés elmulasztásábó| eredő kárért

l5. Vállalkozó a munka megkezdésekor a vonatkozó előírásoknak megfele|ően építési naplót nyit,
. s azt fo|yamatosan vezeti, i||etőleg az építkezés helyszínén taftja a munka befejezéséig. Fe|ek

a munkavégzéssel kapcso|atos minden lényeges körülményt, adatot és utasítást rögzítenek az
építési naplóban.

16. Vállalkozó felelős műszaki vezetőie és adatai:

Név: Homlok Anta| építésv ezető

Lakcím: 9028 Győr, Régi Veszprémi út 12.14.

Te|efonszám : 20l 4I,7 -541 0

Jogosultsági kam. Sz.: FMV-Közl.Ép.-A./08-009-9
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17 .

r8 .

19 .

20.

Megrendelő á|tal a kapcsolattartásra kije|ölt személy/szervezet és Megrendelo műszaki
elIenőre, adatai:

Molnár István (Pápai Polgármesteri HÍvatal) 06-89 / 313-744

Vá||alkozó á|ta| a kapcsolattartásra kijelö|t szemé|y l szerl ezet:

Borbély Sándor Fő-építésvezető (06-30 l 992.|s37) )

A felek |6., 17. és 18. pontok szerinti' kijelölt képviselői jogosultak Megrendelő, il letve
Vállalkozó nevében az építési nap|óba történő bejegyzésre, ame|y azonban nem
eredményezheti a j e| en szerződés módosítását.

Megrendelő' il|etőleg az á|ta|a kije|ölt szemé|y vagy szewezet a Vá||alkozó, annak
alvál|alkozói' iIlető|eg a teljesítésbe bevont egyéb közreműködők tevékenységét és
munkavégzését mindenfé|e kor|átozás nélkül, bármikor jogosult e||enörizni. Az el|enőrzés
azonban a szükséges mértéken felül nem zavarhatja Vállalkozó munkavégzését. Megrende|ó
minden beépítendó anyag és elvégzett munka ellenőrzésére jogosult a helyszínen, vagy a
gyártás helyén. Az e||enőrzést és a mintavételt végző személyeket Megrende|ő jelöli ki. Az
építkezés során az előírtak szerint el kell végeúetni a megfele|ő vizsgálatokat. A mintavételi
és ellenőrzési költségék a Vállalkozót terhelik. A Megrende|ő bármi|yen próba, vizsgálat
fiiggetlen szakérto által való elvégzését elrendelheti. A vizsgálatok költségét, amennyiben
azok igazo|ják, hogy nem felel meg a minőség az e|6irtaknak, vagy a Megrendelő álta| adott
utasításnak, a Vállalkozó vise|i. Ellenkező esetben a költség a Megrendelőt terheli. Az
eltakarásra kerü|ő munkák elkészültének várható időpontjáró| Vá|Ialkozó a Megrendelőt 48
(negyvennyolc) óráva| megelőzően építési naplóban értesíteni.

Vállalkozó köteIessége a bontási anyagok, hulladékok és környezetkárosító anyagok
környezetvédelmi követelményeknek megfelelő kezelése és ellrelyezése, valamint a
munkaterület mel|etti csapadékvíz e|vezető rendszerek műszaki á|lapotának megóvása és
ronsálódás esetén azok helyreál|ítása.

v.
a

A szerződés teljesítése

22' Megrendelő kizirőlag a hiba- és hiánymentes, I. osztályú minőségű teljesítés! veszi át.

23. A műszaki átadás-áNételi eljárást a Vá||a|kozó készre jelentése alapján a Megrendelő tűZi ki.
A vá|lalt teljesítési határidőre szó|ó készre jelentés leadásának |egkésőbbi időpontja a vá|lalt
határidő lejárta előtti 15. nap. Az e|járást a Megrendelő a készre je|errtés kézhezvéte|e utáni
|4. napra tűzi ki, me|ynek legkésőbbi időpontja a válla|t teljesítési határidő lehet.

A műszaki átadáS-átvételi eljarás kitűzésének feltéte|e az átadási dokumerrtáció jóváhagyása a
Megrende|ő részéről' Az átadási dokumentáció a megva|ósulási tervek, me|ynek
példányszáma 4 pld. Azátadási dokumentáció a Vállalkozőkészreje|ento leve|ének kötelező
rnelléklete.

A műszaki átadás-átvételi eljárás lefo|ytatásának és az üzembe he|yezési e|járás
meskezdésének fe|tétele szükséges és a műszaki dokurnentációban meg|ratározott va|amennvi

21.
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24.

létesítmény rendeltetésszerti hasnálatra alkalmas készültsége az e|őírt bizonylatokka|. Az
átadás-átvételi eljárásig a használatbavételi engedélyt be kell szerezni.

A műszaki átadés-áúvéte|re és annak időpontjára a Ptk. rendelkezései azirányadók. A műszaki
átadás-átvétel keretében észlelt üzemeltetést nem akadályozó hiányokat és szükséges
kiegészítő munkákat a Vállalkozó térítés nélkül és az akkor megltatánozásra kerülő hatráridőre
köteles elvégezni (hiánypótlás). A beépített anyagok, szerelvények, gépek, készülékek és
berendezések műbizonylatait, gépkönyveket, kezelési és karbantartási utasítísokat,
érintésvédelmi vizsgálat jegyzőkönyveit, nyíltrárkos bemérések" nyomáspróbrák, vizzárősági
próbák, beton minőség és ftildmunka-tömörség vizsgáiat jegyzőkönyveit, valamint az
útburkolat minőségellenőrzéséről készített vizsgálati eredményeket, vizmú próbaüzemi
zrárójelentést, karbantartrísi és kezelési útmutatőt, az ajánlattevőnek magyar nyelven kell
szolgáltatnia. Az ezekkel kapcsolatos eljánás és költségek az aján|attevőt terhelik.

A Vállalkozó kötelezettsége az elkészült vonalas létesítmények nyíltrárkos bemérése, ennek
alapján megvalósulási terv készítése _ digitális feldolgozással _ és a műszaki átadás-átvételi
eljrírás keretében (4) példányban történő szolgáltaüísa. A megvalósulási tew az átadási
dokumentáció része.

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

Az átadás-átvételi eljárás fentiek szerinti maradéktalan teljesítése esetén az e|járástól a felek
jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben az áúadás-áivételi eljárrás sikertelen, úgy Vállalkozó
az ismételt átadás-átvételi eljrírás feltételeit haladéktalanul teljesíti és az átadás-átvételi
eljrírrísra új időpont megállapítrását kezdeményezi Megrendelönél.

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

29. Vállalkozó hataridőben teljesít, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt hatráridőn belül,
illetőleg hatrírnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át.

30. Az átadás- átvételi eljrírástól szrímított egy éven belül az építési beruházás munkáit ismételten
megvizsgálni (utófelülvizsgáúati e|járáts). Ezt az e|járást Megrendelő készíti elő és hívja meg
arra a Vállalkozót.

vr.
Módosítások

31. Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen szerződés módosítrásrára közös megegyezéssel,
kizátrő|ag a Kbt.-ben foglalt feltételek maradéktalan teljesülése esetén van mód. Megrendelő e
rendelkezésekre figyelemmel jogosult a kivitelezésre kerülő építmény vagy egyes részeinek
minőségi, mennyiségi v éútoztatásálra,

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

25.

26.

27.
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34.

35 .

Minden, a jelen szerződéshez és az azt mege|óző közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó
tervdokumentációt és egyéb okiratot a Vállalkozó a kiviteleztretöség szempontjából a
szerződéskötést megelőzően saját felelősségére ellenőrzött. Erre tekintettel a
tervdokumentáció, illetöleg az egyéb okiratok esetleges hibájára vagy hiányosságára való
hivatkozással a későbbiek során szerződésmódosítís nem kezdeménvezhető.

Amennyiben a kivitelezés sorrín előre nem látható műszaki problémakkal kapcsolatosan
Viállalkozónak kérdése merül fel, úgy Megrendelő erre 5 (öt) munkanapon belül a szükséges
felvilágosítást megadja.

Vállalkozó kötelezettsége, hogy az érdekkörében felmerülő esetleges módosítrásolg
pontosítiísolg tervértelmezések (a továbbiakban együtÍ módosítás) rendezéséhez a tervező
közreműködését és rendelkezésre állását biáosítsa. Abban az esetben, ha a módosítrás
Vállalkozó érdekkörében merül fel, Megrendelő jogosult a módosítrás szakmai
megalapozottságát Vállalkozó költségén ellenőriztetni.

36. Határidő módosítrás indolcíul idójrárási tényező nem érvényesÍthető.

VII.

Vállalkozási díj' frzetési feltételek

37. Vállalkozót a jelen szerződésben meghatiírozott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért
összesen 5 826 389,. Ft + 20 % ÁFA, azÍxz öÍnillió-nyolcszízhuszonhatezer-
hráromszrízrryolcvankilenc forint + 20 % áital'áro.os forgalmi adó összegű vállalkoási díj illeti
meg. Ennek megfelelően a vállalkozási dij teljes bruttó összege: 6 99I 666,- Ft, azaz
hatmillió-kilencszázkilencvenegyez er -hatszávhafuanhat forint.

38. Vállalkozó részszrímla benyújtrásríra nem jogosult.

Végszímla akkor nyujtható be, ha Vállalkozó és Megrendelő a jelen szerzódés szerinti átadas-
áwételi eljánást sikeresen lebonyolította, és az erre vonatkozó jegyzőkönyv aláínísra került.

A teljesítés igazolrás alapjrán kiállított végszámiátt a Megrendelő Vállalkozó 10700024-
02075303-51100005 számú bankszámláj átra30 napon belül átutalja.

Megrendelő kizarő|ag a vonatkoző jogszabályokban meghatrírozott alaki és tartalmi
követelményeknek megfelelő számlát fogadj a be.

39.

40.

4r.

;;*,^_,

42. Megrendelő előleget nem biztosít.
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Késedelmes teljesítés' meghiúsulás

Szerződő fe|ek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó ajén|atában foglalt te|jesítési
ütemezés szerint meghatározott teljesítési határidőket Vállalkozó késede|mesen teljesíti, úgy
naponta a jegybanki alapkamat kétszeresének megfe|elő késedelmi kötbért köte|es fizetni
naptári napi késedelmi kötbérként. Amennyiben Válla|koző a teljes munkát a jelen szerzodés
szerinti véghataridőben szerzodésszeriien befejezi, úry a korábban esetlegesen levont kötbér
összegét Megre'ndelo vi sszatéríti.

Amennyiben a fenti határidők bármelyike tekintetében Vállalkozó szátnára felróható módon
30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik, űry art felek olyan fokú
szerződésszegésnek tekintik, amely alapján Megrendelő egyoldalúan gyakorolhatja elállási
jogát' Ez esetben Megrendelő a teljes vállalkozási díj 30 (harminc) %o-ára jogosult
meshiúsulási kötbérként.

45. Megrendelő a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére is jogosult.

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

Vállalkozó e||en csőd-, felszámolási vagy vége|számolási eljárás indul;

Vállalkozó méltányolható ok nélkül nem kezdte meg a szerződés teljesítesét;

Vál|alkozó a teljesítést felfiiggesáette és Megrendelő erTe iranyu|ó írásbeli
felszólításánakkézhezyételét követő 10 (tíz) napon belül nem fo|ytatta;

Vállalkozó a jelen szerződés rende|kezéseivel e|lentétesen von be a|vállalkozőt vagy
egyéb közreműködőt a te|jesítésbe;

Vállalkozó egyéb sú|yos szerződésszegést követ e|.

47. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vá||alkozó a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően
jogosu|t azonna|i beszedési megbízást benyújtani, il|etőleg a Ptk. szerinti késede|mi karnatot
követelni.

rx.
Szavatosság' jótállás

A jótállási garancia időtartamánaklejárta előtt a felek a Megrendelő által kitűzött 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 je|enti Megrendelő részére.

Vállalkozót a fentieken kívül a jogszabá|yokban meghatÍtrozoÍt idejű kötelező alka|massági
idő is terheli.

43.

44.

48.

\ ,\,t

49.
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x.
Elállás a szerződéstől

50. A Megrendelő a szerződéstől bármikor elá|lhat, köteles azonban a Vállalkoző kárát
megtéríteni.

Ha a munka végzése során a tények arra engednének következtetést, hogy a teljesítés hibás
|esz, a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbö|ésére tűzött megfe|elő határidő sikertelen
elte|te után gyakorolhatja a hibás teljesítéséból eredő jogokat'

51. Amennyiben a Vá|lalkoző a befejezési hatfuidőhöz képest több mint 30 (harminc) napos
késedelembe kerül, az aján|atkérőnek jogában áll - az elá||ási jogának gyakorlása és a 44'
pontban meghatározott kötbér érvényesítésén túl a Vállalkozót a munkaterü|etről
levonultatni és a hátralevő munkát más vállalkozóval befejeaetni. A már te|jesített
munkarészekre a Vállalkozó garanciális és szavatossági kötelezettségeit az i|yen beavatkozás
nem módosítia.

xI.
Titoktartás

52. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban fog|altakat, valamint a
teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez
értelemszeríien nein vonatkozik arra aZ információra, amely titokban tartáséúj.ogszabá|y nem
teszi lehetővé.

53. Ha a Megrendelő a Vállalkozó te|jesítése révén új elgondolásról, megoldásról vagy műszaki
ismeretről szerez tudomást" ezt a Yá||a|koző e|őzetes hozzáiárulása nélkül mással nem
közölheti.

xII.

Nyilatkozatok

54. Felek kijelentik, hogy

- ke||ő fe|hatalmazdssal ésjogkörre| rende|keznekjelen szerződés a|áirásáraés tdljesítésére;

- ajelen szerződés a|áirásátazerrekijelölt vezető,i|lető|eg acégigazgatósága, vagy vezető
testülete szabályszerűen engedélyezte és az megfe|el az erre vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek;

- a jelen szerződést a fél nevében a|áíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által
megkívánt regisztrált aláírási jogga| rendelkezik, így részéről a szerződés a|áírása és
teljesítése nem eredményezi más, olyan szerzodés Vagy egyéb jognyilatkozat
megszegését, me|yben felként szerepel;

- nincs olyan ftiggőben levo kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, ame|y
kedvezőtlenü| hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére' teljesítésére vagy
saj át telj esítési készségére, i lletve képességére.

55. A je|en szerződéssel kapcsolatos bármilyen kérdésben a felek írásban tesznek nyilatkozatot
egymásnak' aj ánlott, tértivevényes levél útjárr.

Tr.
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58 .

59.

xIII.

Jogviták rendezése

56. Fe|ek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgya|ások útján kívánják rendezni' s
csupán akkor fordu|nak bírósághoz,ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.

Amennyibe n a tárgya|ások azok kezdeményezésétő| számított 30 (harminc) napon beliil nern
vezetnek eredményre, úgy felek a|ávetik rnagukat apertárgy értékétől fiiggően aPápai Városi
Bíróság kizárólagos iIletékességének.

xrv.
Egyéb rendelkezések

Az aján|ati fe|hívás, a dokumentáció, a he|yszíni szemle jegyzőkönyve,-Válla|kozó ajáll|ata,
va|amint az ezen kívül fe|tett egyéb kérdések és az ezekre adott válaszok a je|en szerződés
elvá|aszthatat|an részét képezik. Amennyiben a jelen pont szerinti okiratok, illetőleg a je|err

szerződés szövege között ellerrtmondás lenne, űgy azelóbbiokiratok szövege azirányadő.

Ugyancsak a jelen szerződés elvá|aszthatatlarr részét képezik a szerződésmellettetei.

A jelen szerződés me|lék|etei a kovetkezők:

|. számű meIlék|et: aján|ati fellrívás és dokumentáció,

2. számű mellék|et: Vá|lalkozó nyertes ajárr|ata'

A je|en szerződésben neln szabá|yozott kérdésekben a Po|gári Törvénykönyv, valamint a
vonatkozó egyéb jogszabá|yok rendelkezései az irárryadók.

Jelen megállapodást a fe|ek képviselői elo|vasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított
akarat ukkal m i n denben m e ge gyezot, j óváh agyó | ag a|áírták,

Pápa, 2007, november l6.

legyépszer
Epítő és Szerelö
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