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{
amely létrejött egyrészrőlPápa Város Önkormányzata (székhelye:8500 Pápa, Fő u' |2',
pr. Kovács Zo|tán polgármester,banksámlaszím: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
képviseletében:
11748045- 154294 10; adőszám:I 5 4z94 | 02|9)a továbbiakban,
mint Megrendelő,
másrészrőla VegyépszerZrt. (Székhelye:
l15l Budapest,Mogyoród útja42., képviselője:
Kovács
Jenő területi igazgatő; cégjegyzékszáma:
Cg.-01-10-042273;
banksámlaszám: CIB Bank Zrt.
10700024-02075303-5|
l00005, adósám: |0866966-2.44)
a tovétbbiakban,
mint Vállalkoző kozottaz
alulírotthelyenésnapon,az a|íhbifeltételek
szerint:
I.
EIőzmények
1'

Megrendelő, mint aján|atkérőa kozbeszerzésekről
szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a
továbbiakban:Kbt.) 4. részealapjránegyszeni közbeszerzési eljarást (a továbbiakban:
közbeszerzésieljárás)folyüatottle. Megrendelőa közbeszerzésieljárás tárgyátésmennyiségét
az aján|atifelhívás2. pontjábanhatároztameg,
A beszerzés
tárgyaésmennyisége:
Pópa, vdrosi tit ésjórdaépítések
W.
1. Hunyadi utcafelújítdsII. iitem
Megrendelő a közbeszerzési e|játrásábanbenyujtottajánlatokatmegvizsgálta, egymással
összevetette,és döntését2007. december 6. napjankihirdette.Megrendelő közbeszerzési
eljrírasban
hozott döntéseszerint aközbeszerzésieljarásbana nyertesajánlattevöVállalkozó
lett.

tr.
A szerződés tárgya
I
J.

^

Vállalkozó feladata továbbá minden egyéb műszaki feladat megvalósításához szükséges
munka elvégzéseés költségeinek viselése, különös tekintettel azon mellékmunkáka és
ráfordításokra, amelyek a vonatkozó szabványok és a szakmai gyakorlat szerint a munka
elv égzéséhez tartoznak.

5.

A közbeszerzési eljáráshoz, illetőleg a jelen szerződéshezkapcsolódő vagy annak mellék|etét
képezó okiratokon kívüli egyéb tervek, dokumentumok elkészítéseVállalkoző fe|adata,Az
ilyen terveknek, dokumentumoknak minden tekintetben összhangban kell lenniük a
közbeszerzési eljarással és a jelen szerzödéssel, és azokat előzetesen Vállalkozó köteles
j óváhagyás céljából Megrendelónek bemutatni.

T.

v,.{rr

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elválla|ja a szerződés tárgyát képező, Vl. pont
szerinti létesítmény (a továbbiakban: létesítmény)építési munkáinak teljes köní
megvalósítását, az ajánlati felhívás, a dokumentáciő, a közbeszerzési eljrírássalkapcsolatos
okiratok, illetöleg a jelen szerzodéshezkapcsolódó egyéb mellékletek' így különösen a
költségvetési kiírás és ütemterv tartalma szerint. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy
Megrendelő számára a jelen szerződésbenmeghatarozottmunkákat saját költségéne|végzi.

T1<-

Brírmilyen a Vállalkozó vagy tervezője által kezdeményezettműszaki vá|tozás aján|atkérői
engedéIyezéseelőtt a Vállalkozó köteles a vá|tozás költségkihaüásait bemutatni, és a
Megrendelővel jóváharyatni. A változás végrehajtasacsak ilyen jóvráharyás ut..árrlehetséges,
mert az e nélkül végzettbármilyen eltérésta Vállalkozó sajátkockánatLárahajtja végre.
Vállalkozó többletmunkák elvégzésére
nem jogosult. A megvalósítasköltsége nem haladhatja
meg a Vállalkozó aján|atábanmegjelölt ellenszolgáltatasösszegét'

6.

Vállalkozó kijelenti, illetve kötelezettségetvállal arra, hogy
-

a jelen szerződést,annak mellékleteivel és a kapcsolódó iratokkal együtt teljes könien
megvizsgálta, hirírrytalanul elolvasta és megértette, azt korlátoás nélkül jelen
a|áirásáxa| jogilag kötelezőnek ismeri el;

-

az ajránlatkérésí
dokumentációt megismerte és azt a munka e|végzésének
alapjául
megfelelőnek találta;

-

a dokumentáció ésegyébokiratok szövegét megértette,azokatnem tartja értelmetlennek
vagy kétértelműnek;

-

az esetlegesfelvilágosítaskéréseknél
kielégítő,elégséges
magyarázatotkapoü;

-

a szrrződés targyát jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően és az abban
szabályozottak szerint, a vonatkozó magyÍlÍelöírásokat betarfva,I. osztályúminőségben
ésI. osztályú anyagok felhasználásáva|aszerzódés szerinti hataridőben, saját költségén
hiba- éshirínymentesenelkészíti;

7.

Vállalkozó a jelen szerződésból eredő jogainak és kötelezettségeinek harmadik személyre
történő áiruházására nem jogosult. A jelen szerződést Vállalkozónak kell teljesítenie. A
teljesítésben10 % feletti alvállalkozóként, illetőleg eryéb résztvevőkéntcsak olyan személy,
illetve szervezet vehet résá, akit/amelyet Vállalkozó ajánlatában megjelölt. Felek az utóbbi
rendelkezéstől csak akkor térhetnek el, ha az á|ta|uk előre nem látható oknál fogva, a
szerződéskötéstkövetően beállott körülmény folytrána szerződésvagy annak egy részenem
volna teljesÍthetőésMegrende|ő az egyébszemély,szervezetközreműködéséhez hozzájáru|t,

8.

A 7. pontban szabályozottakon túlmenöen Vállalkozó aközbeszerz.esi eljárás soran megjelölt
alvállalkozóin kívüli, a teljesítésben10 %o-otmeg nem haladó mértékbenrészt vevő
alvállalkozót kizárő|agMegrendelő egyetértésével
vehet igénybe.

9.

Vállalkozo a fentiekkel tissáangban igénybevett alvállalkozóért úry felel, mintha a munkát
maga végezte volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevételeeseténpedig felelős minden
olyan kárértis, amely anélkül nem következett volna be.

m.
Teljesítési
határidők
l0.

Felek megállapodnakabban,hogy Vállalkozó jelen szerződésben
vállalt építési
munkákataz
ajánlatabanfoglaltteljesítési
ütemezés
szerinte|végzi,
A kivitelezés műszaki átadása megkezdésének
hatarideje: 2007. december 21, (a
továbbiakban:befejezésihatárido).
Vállalkozó előteljesítésre
kizárőlag a Megrendelóvel k<itottkülön megállapodásszerint
jogosult.

rv.
A felek jogai éskötelezettségei,
együttműködése
1 1 . Szerződő felek megállapodnakabban,hogy a jelen szerződésbenfoglaltak maradéktalan
megvalósítása
érdekében
folyamatosanegyüttműködnek,ésidőbentájékoztatják
egymástnem
csupána szerződéses
kötelezettségek
teljesítéséről,
de mindenolyankörülményről(tény,adat,
kérdés),
amelya szerződés
teljesítésére
kihatássallehet.
Fenti kötelezeüségüknekmegfelelóena felek képviselőikútjrán
a későbbiekben
meghaü{rozott
idópontokban,de legalábbhetenteegymássalszemélyesen
egyeztetnek
helyszínikoordinációt
tartanak.

12. Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljarás alapján megkötött szerződés,illetve
Megrendelőutasításaiszerintköteles eljárni.

Az utasításnem terjedhetki a munka megszewezésére,
illetőleg nem teheti a teljesítést
terhesebbé.
1 3 . Megrendelő köteles a munkaterületeta munkamegkezdéséhez
állapotbana jelen
sztikséges
szerződésmegkötését
követő 10 (tíz)munkanaponbeliil átadni.Vállalkozó köteles a területet
biztonságosanbekeríteniés örizni, a megfelelo baleset- és tűzvédelemrőla vonatkozó
előírásoknakmegfelelőengondoskodni.A felvonulás,valaminta közmii-, ésenergiahasmá|at
költségeiVállalkozót terhelik.A munkaterületátvételétől
a műszakiátadás-átvétel
időpontjáig
Vállalkozó felelősséggeltartozik a munkaterületenvégzetttevékenységéért,
beleértvea
munkagépek,eszközök, berendezések
és építési
anyagoktárolását és örzését,az élet.és
vagyonbiztonságot.

t4. Vállalkozó köteles a munkavégzésttlgy
megszervezni,
hogybiaosítsaa munkagazdaságosés

gyors befejezését.Ennek megfelelőenVállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan
körülményről haladéktalanul
értesíteni,
amely a teljesítés
eredményességét
vagy határidóben
történő elvégzését
veszé|yertetivagy gátolja. Az értesítés
elmulasáásából eredő kárért
Vállalkozó felelősséggeltartozik.

1 5 . Vállalkozó a munkamegkezdésekor
a vonatkozóelőírásoknakmegfelelőenépítési
naplótnyit,
s aá folyamatosanvezeti,illetőleg az építkezés
helyszínén
tart1aa munkabefejezéséig.
Felek
a munkavégzéssel
kapcsolatosmindenlényeges
körülménfl, adatotésutasítáströgzitenekaz
építési
naplóban.
16, Vállalkozó felelős mtiszakivezetóieésadatai:
Név:.........
Lakcím:

........'
BorbélySándor
..9028Győr, RégiVeszprémi
út12.

Telefonsám:....'..........'

......,..'....96/513-640

Jogosultsági
kam.Sz...'.'..'.'FMV-Közl.
Ép..A/08-032/1
l

1 7 . Megrendelő á|ta| a kapcsolattartásra kijelölt személy/szeÍvezetés Megrendelő műszaki
ellenőre,adatai:
Mo|nár István @ápai Polgármesteri llivatal) 06-89 / 3|3-744

1 8 . V ál lalkozó álta| a kapcsol attartásra kij elö lt szemé|yl szew ezet:
SzédetyiÁrpád (30/9921-538)

1 9 . A felek 16., |7, és 18. pontok szerinti,kijelölt képviselőijogosultakMegrendelő,illetve
Vállalkozó nevében az építésinaplóba történő bejegyzésre,amely azonban nem
eredményezheti
a jelen szerződés
módosítását.

20. Megrendelő, illetőleg az áita|a kijelölt személyvagy szervezet a Vállalkozó, annak

alvállalkozói, illetőleg a teljesítésbebevont egyéb közreműködök tevékenységét
és
munkavégzését
mindenfélekorlátozás nélkül,bármikorjogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés
azonbana szükségesmértéken
Megrendeló
felül nem zavarhatjaVállalkozó munkavégzését.
jogosult a helyszínen'vagy a
minden beépítendőanyag és elvégzettmunka ellenőrzésére
gyártáshelyén.Az e||enőrzést
ésa mintavételt
végzó személyeket
Megrendelőjelöli ki. Az
építkezés
során az előírtakszerintel kell végeztetni
a megfelelővizsgálatokat.A mintavételi
és ellenőrzésiköltségek a Vállalkozót terhelik.A Megrendelő bármilyen próba, vizsgálat
fiiggetlen szakértőáltal való elvégzését
elrendelheti'A vizsgálatokköltségét,amennyiben
azok igazo|ják,hogy nem felel meg a minőségaz előírtaknak,vagy a Megrendelőáltal adott
utasításnak,a Vállalkozó viseli. Ellenkező esetbena költség a Megrendelőt terheli' Az
eltakarásrakerülő munkák elkészültének
varható időpontjáról Vállalkozó a Megrendelőt48
(negyvennyolc)
órával megelózőenépítési
naplóbanértesíteni.

21. Vállalkozó kötelessége a bontrísianyagok, hulladékok és kornyezetkárosítóanyagok
környezetvédelmi követelményeknek megfelelő kezelése és elhelyezése,valamint a
munkaterületmelletti csapadékvízelvezetőrendszerekműszaki állapotánakmegóvása és
rongálódásesetén
azok helyreá||itása.

A szerződésteljesítése
22. Megrendelőkizárő|agahiba-éshiánymentes,
minőségű
teljesítést
vesziát.
I. osztályú

23. A műszaki áÍadás-átvételi
eljrárásta Vállalkozó készrejelentésea|apjána Megrendelőtiizi ki.

A vállalt teljesítési
hataridőreszóló készrejelentésleadásanaklegkésőbbiidőpontjaa vá||a|t
határidő |ejártaelőtti 15. nap,Az eljrárásta Megrendelőa készrejelentéskézhezvéte|e
utani
14.naprahizi ki, melyneklegkésőbbiidőpontjaa vállalt teljesítési
határidőlehet.

A műszaki átadás-átvételi
feltételeaz átadásidokumentációjóváhagyásaa
eljáráskitiízésének
Megrendelő részéről.Az átadási dokumentáció - a megvalósulási tervek, melynek
példányszáma
4 pld. Az áttadásidokumentációa Vállalkoző készrejelentő levelénekkötelező
melléklete.
A műszaki átadás-átvételieljárás lefolytatásának és az üzembe helyezési eljárás
valamennyi
megkezdésének
meghatározott
feltételeszükséges
ésa műszakidokumentációban
létesítmény
rendeltetésszeru
hasznátlatra
az e|óírtbizonylatokka|.Az
alkalmaskészültsége
átadás.átvételi
eljárásiga használatbavételi
engedélyt
be kel| szerezni.

1Á

azirányadók.A miiszaki
A mtíszakiátadás-átvételre
ésannakidőpontjáraa Ptk. rendelkezései
és szükséges
hiányokat
akadályozó
átadás-átvétel
keretébenészlelt üzemeltetéstnem
határidőre
kerülő
nélktilésaz akkormeghatározásra
kiegészítő
munkákata Vállalkozó térítés
és
gépek,készülékek
anyagok,szerelvények,
koteles elvégezni(hiánypótlás).A beépített
berendezésekműbizonylatait, gépkönyveket, kezelési és karbantartási utasításokat,
nyomáspróbák,vizzirősági
érintésvédelmi
vizsgálat jegyzókönyveit, nyíltárkosbemérések,
próbál beton minőség és foldmunka-tömörségvizsgálat jegyzókönyveit' valamint az
vízmű próbaüzemi
készítettvizsgá|ati eredményeket,
útburkolatminőségellenórzéséről
nyelven kell
magyar
zárójelentést,karbantartásiés kezelésiútmutatót,az aján|attevőnek
terhelik.
kapcsolatoseljárásésköltségekazaján|aÍtevót
szolgáItatnia.
Az eze|<ke|

ennek
nyíltarkosbemérése,
vonalaslétesítmények
25. A Vállalkozó kötelezettségeaz elkészÍilt
- digitálisfeldolgozással_ ésa műszakiátadás-átvételi
alapjránmegvalósulásiterv készítése
A megvalósulásitew az átadási
eljaras keretében(a) példanybantörténő szo|gáltatása.
dokumentációrésze.

26. Vállalkozó kötelezettségetvállal, |togyaz üzempróbákésa próbaüzemsorán az üzemeltető
kioktatja.
ésüzemeltetésére
kezelésére
szemé|yzetét
a berendezések

az eljarásróla felek
esetén
teljesítése
27. Az átadás-áfuételi
eljarás fentiekszerintimaradéktalan

jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyibenaz átadás-átvételi
eljarássikertelen,úryVállalkozó
teljesítiés az íúadás-átvételi
etjrárásfeltételeithaladéktalanul
az ismételt áúadas-átvételi
Megrendelőnél.
kezdeményezi
eljárasraújidőpontmegállapítását

eljárastkövetően nyujthatóbe.
28' Végszámlacsaka sikeres átadás.át\,ételi
a szerzödésbenelőÍrthataridőnbelül,
29. Vállalkozó hataridőbenteljesít,ha az átadás-átvétel
nemvetteát.
illetőleg határnaponmegkezdödött, kivéve,ha a Megrendelőa szolgáltatást
beruháás munkáitismételten
30. Az átadás.átvételieljárástól sámítottery évenbelül az építési
készítieló éshívjameg
Megrendelő
az
eljárást
megvizsgálni(utófelülvizsgátatieljarás).Ezt
arraa Vállalkozót.

vI.
Módosítások
31, Felek tudomrássalbírnakarról, hogy a jelen szerződésmódosításáraközös megegyezéssel,
van mód. Megrendelőe
esetén
teljesülése
kizárő|aga Kbt..ben foglalt feltételekmaradéktalan
vagJ egyesrészeinek
kerülö építmény
rendelkezésekre
figyelemmeljogosult a kivitelezésre
minőségi,mennyiségivá|toilatására.
ha a tervmódosítása Vállalkozó
32. Nem minősül Megrendelő részérőltörténó változtatasnalí,
(p|.uelöírt
nemszerezhetőbe).
anyag
érdekkörében
felmerültok miattsziikséges

3 3 . Minden, a jelen szerződéshez és az azt mege|óző 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 hibájÍra vagy hiányosságara való
hivatkozással a későbbiek során szerződésmódosítás
nem kezdeménvezhető.

34. Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható műszaki problémakkal kapcsolatosan

Vállalkozónak kérdésemerül fel, úry Megrendelő erre 5 (öt) munkanapon belül a szükséges
felvilágosítást megadja.

3 5 . Vállalkozó

kötelezettsége' hogy az érdekkörében felmertilő esetleges módosítasok,
pontosítrások,tervértelmezések(a továbbiakban együtt: módosíüás) rendezéséheza tewező
közreműködését és rendelkezésre állását biáosítsa. Abban az esetben, ha a módosítrás
Vállalkozó
érdekkörében mertil fel, Megrendelő jogosult a módosíüás szakmai
megalapozottságátVállalkozó költségénellenőriáetni.

36. Határidő módosításindokáulidőjárási tényezőnemérvényesíthető'
VIL
Vállalkozási díj' fizetésife|tételek
37 .

Vríllalkozót a jelen szerződésbenmeghatározottfeladatok hibátlan éshiánytalan teljesítéséért
összesen 748.042,- Ft + 20 oÁ AFA, azaz'Hétszátznegyvennnyolcezer-negyvenkettőforint +
20 % általános forgalmi adó összegű vállalkozási díj illeti meg. Ennek megfelelően a
vállalkoási
dij teljes bruttó összege: 897.650'. Ft, azaz Nyolcszázkilencvenhétezerhatszánötlren forint.

38.

Vállalkozó részszámlabenyujüísráranemjogosult.

39. Végszímlaakkornyujthatóbe, ha Vállalkozó ésMegrendelőa jelen szerződésszerintiátadásátvételieljárástsikeresenlebonyolította,
ésaz errevonatkozőjegyzőkönyv aláírásrakerült.

40. A teljesítés
a MegrendelőVállalkozó CIB.Bank Zrt.
igazolás alapjankiállítottvégszám|át
10700024-02075303-5
ára 30 naponbeltil átutalja.
1100005számúbankszámláj

4 1 . Megrendelő kizáró|ag a vonatkozó jogszabályokban meghatiározottalaki és tartalmi
követelményeknek
megfelelő szÁmlátfogadjabe'
42, Megrendelőelőlegetnembiztosít.

VIII.
Késedelmes
teljesítés'
meghiúsulás
43. Szerződő felek megállapodnak,hogy amennyibena Vállalkozó aján|atában
foglalt teljesítési
ütemezésszerintmeghatarozottteljesítési
határidőketVállalkozó késedelmesen
teljesíti,úgy
napontaa jegybanki alapkamatkétszeresének
megfelelokésedelmikötbért köteles ftzetni
naptárinapi késedelmikötbérként'
AmennyibenVállalkozó a teljesmunkáta jelen szerződés
szerintivéghatáridoben
szerződésszerűen
befejezi,úgya korábbanesetlegesenlevont kötbér
összegétMegrendelővisszatéríti.
Amennyibena fenti hataridőkbármelyiketekintetében
Vállalkozó szátmátafelróható módon
30 (harminc) napot meghaladó késedelembeesik, úgy azt felek olyan fokú
szerződésszegésnek
tekintik, amely a|apjánMegrendelő egyoldalúangyakorolhatjaelállási
jogát. F.z esetben Megrendelő a teljes vállalkozási díj 30 (harminc) oÁ-ára jogosult
meghiúsulási
kötbérként.
45. Megrendelőa kötbértmeghaladókaránakérvényesítésére
is jogosult.
46. Megrendelőa 44. pont szerintieljarásrajogosultaz alábbi esetekbenis:
Vállalkozó ellen csőd-,felsámolási vagy végelsámolásieljrárásindul;
Vállalkozó méltányolhatóok nélkülnemkezdtemega szerződés
teljesítését;
Vállalkozó a teljesítéstfelfiiggesáette és Megrendelő erre irrányuló írásbeli
felszólításánakkézhewételét
követő 10 (tíz)naponbelül nemfolytattra;
Vállalkozó a jelen szerződésrendelkezéseivel
ellentétesen
von be alvállalkozőt vagy
egyébközreműködőt a teljesítésbe;
Vállalkozó egyébsúlyosszerződésszegést
követ el.
47. Megrendelő fizetési késedelmeeseténVállalkozó a Kbt. rendelkezéseinek
megfelelően
jogosult azonnalibeszedésimegbízástbenyűjtani,illetőleg a Ptk. szerintikésedelmikamatot
követelni.

Ix.
Szavatosság'jótállás
48. A jótállási garanciaidőta*amánaklejártaelótt a felek a Megrendelóáltal kitűzött időpontban
bejrárásttartanakés az esetlegesenmégfennálló hibákól, hiányosságokróljegyzőkönyvet
vesznek fel. A jegyzőkönyvben rögzített hibakatVállalkozó legkésőbb15 (tizenöt) napon
belül kijavítjaésteljesítést
írásbankészrejelenti Megrendelőrészére'
49. Vállalkozót a fentieken kívül a jogszabályokbanmeghatározottidejű kötelező alkalmassági
idő is terheli.

X.
Elállás a szerződéstől

5 0 . A Megrendelő a szerződéstól bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkoző
megtéríteni.

kárát

Ha a munka végzésesorán a tények ana engednénekkövetkeztetést,hogy a teljesítéshibás
|esz, a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött megfelelö határidő sikertelen
eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítéséból
eredőjogokat.

5 1 . Amennyiben a Vállalkozó a befejezésihataridőhöz képesttöbb mint 30 (harminc) napos

késedelembekerül, az aján|atkérőnekjogában áll _ az elállási jogának gyakorlása és a 44,
pontban meghatiározott kötbér érvényesítésén
tul _ a Vállalkozót a munkaterületről
levonultatni és a háfualevő munkát más vállalkozóval befejeztetni. A már teljesített
munkarészekrea Vállalkozó garanciális ésszavatosságikötelezettségeitaz ilyen beavatkoás
nem módosítja.

xr.
TitoktaÉás

52. Szerződó felek megállapodnakabban,hogy a jelen megállapodásbanfoglaltakat,valaminta

teljesítésük
során az egymásnakátadottinformációtbizalmasan,üzleti titokkéntkezelik. Ez
értelemszerűen
nem vonatkozik aÍraaz információra,amelytitokbantartásátjogszabálynem
teszi lehetővé.

5 3 . Ha a Megrendelőa Vállalkozó teljesítése
révén
újelgondolásról,megoldásrólvagy műszaki
ismeretról szerez tudomást, ezt a Yá||a|koző e|ózetes hozzájárulásanélkül mással nem
közölheti.

xil.
Nyilatkozatok

54. Felekkijelentik,hogl
kellő felhatalmazással ésjogkönel rendelkeznekjelen szerződésa|áirására ésteljesítésére;
a jelen szerződésa|áirását az erTekijelölt vezető, illetoleg a cégigazgatósága,vagy vezető
testtilete szabályszerűen engedélyezteés az megfelel az eÍre vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek;
a jelen szerződésta fél nevébena|áirő személymegfelelo, a vonatkozó jogszabályok által
megkívánt regiszhált a|áirási joggal rendelkezik, így részérő|a szerződés aláírása és
teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat
megszegését,
melyben félkéntszerepel;
nincs olyan fiiggőben levő kötelezettségevagy érdekkörébenlévő más körülmény, amely
kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésbenfoglaltak érvényességére,
teljesítésére
vagy
gére,
saját teljesítésikészsé
gére'
illetve képessé

55. A jelen szerződéssel
kapcsolatosbármilyenkérdésben
a felek írásbanteszneknyilatkozatot
egymásnak,ajánlott,tértivevényes
levélúdán'

xul.
Jogviták rendezése
5 6 . Felek az esetlegesjogvitáikat elsődlegesenbékés
úton,üárryalásokútjánkívanjákrendezri,s
csupánakkor fordulnakbírósághoz,|taatiárgyalásos
rendezés
nemvezetetteredményre'
5 7 . Amennyibenatárgta|átsokazok kezdeményezésétöl
számított30 (harminc)naponbelül nem
vezetnekeredményre,úgyfelek alávetik magukata pertrírryértékétől
fiiggóen a Pápai Városi
Bíróságkizírólagos illetékességének'

xw.
Egyébrendelkezések
5 8 . Az aján|atifelhívás,a dokumentáció,a helyszíniszemlejegyzőkönyve, Vállalkozó ajánlata,
valamintaz ezenkívül feltettegyébkérdések
adottválaszok a jelen szerződés
ésaz eze|<re
e|vá|aszthatat|an
részét
képezik.Amennyibena jelen pont szerintiokiratok,illetőleg a jelen
szerződésszövege közcitt ellentmondáslenne,úgyaz előbbi okiratokszövege azirányadó.
59. Ugyancsakajelen szerződéselválaszthatatlan
mellékletei.
részét
képezika szerződés
A jelen szerzÍ5dés
mellékleteia következök:
1. sámú melléklet:ajánlatifelhívásésdokumentáció,
2. szárrrűmelléklet:Vállalkozó nyertesajanlata,
A jelen szerzödésben nem szabáúyozott
kérdésekben
a Polgári Törvénykönyv, valamint a
jogszabályok
vonatkozóegyéb
rendelkezesei
az irányadók.
után,mint kinyilvránított
Jelenmegállapodásta felek képviselöielolvasasésközös értelmezés
jóváhagyólag a|áirták.
akaratukkalmindenbenmegegyezőt,

Pápa,2007' december14.
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