
vÁLLALKoZÁsI  SzERzonÉs

ame|y létrejött egyrészrőlPápa Város Önkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. |2., képviseletében:
Dr. Kovács Zo|tán polgármester, banksámlaszám: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja l1748045-15429410-
10l 10007; adőszám.. 15429410219) a továbbiakban, mint Megrende|ő,

másrészről a Swietelsky Építő Kft. (Székhe|ye: ll17 Budapest' lrinyi József u.4-2O', képviselő: Molnár
Lász|ő, Lénárt Ferencné, cégjegyzékszáma: Cg' 01-09-720396; bankszám|aszám: l0300002-20394974-
00003285, adőszám: 10572795-2-44) atovábbiakban, mint VállalkozőközoÍt. az alulírott he|yen és napon,
az a|ábbi feltételek szeri nt:

I.

Előzmények

1. Megrende|ó, mint ajánlatkérő aközbeszerzésekröl szóló 2003' évi CXXIX. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) 4. része a|apján egyszeru közbeszerzési eljárást (atovábbiakban: közbeszerzési eljárás)
folytatott le. Megrendelő a közbeszerzési eljárás tárgyát és mennyiségét az aján|aÍi felhívás 2. pontjában
határoúames..

A beszerzés Íárgya és mennyisége:

Púpa, Ötatlík utcafelújítdsa I. ütem

2. Megrendelo a közbeszerzési e|járásában benyújtott ajánlatokat megviZsgálta, egymássa| összevetette,
és döntését 2008. március 21. napján kihirdette. Megrendelő közbeszerzési eljárasban hozott
döntése szerint a közbeszerzési eljárásban a nyertes aján|attevo Vá|lalkozó lett.

il.

A szerződés tárgya

3. Megrendelo megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a szerződés Íárgyátképezó,I/l. pont szerinti

\- létesítmény (a továbbiakban: létesítmény) építési munkáínak teljes körű megvalósítását a jelen
szerződéshez kapcsolódó egyéb mellékletek tartalma szerint. Vállalkozó kötelezettséget vál|a| arra,
hogy Megrendelo sámára a jelen szerzodésben meghatározott munkákat saját költségén e|végzi.

4. Vál|alkozó feladata továbbá minden egyéb műszaki feladat megvalósításához szükséges munka
elvégzése és költségeinek vise|ése, különös tekintette| azon me|lékmunkákra és ráfordításokra,
ame|yek a vonatkozó szabványok és a szakmai gyakorlat szerint a munka elvégzéséhezÍartoznak,

5. A közbeszerzési eljáráshoz, illető|eg ajelen szerzódéshezkapcsolódó vagy annak mellékletét képezó
okiratokon kívÍili egyéb tervek, dokumentumok elkészítése Vállalkozó fe|adata. Azi|yen terveknek,
dokumentumoknak minden tekintetben összhangban kell lenniük akozbeszerzési eljárássa| és a je|en
szerzodéssel, és azokat elozetesen Vállalkozó köteles jóváhagyás céljábó| Megrendelőnek bemutatni.
Bármilyen a Vá||alkozó vagy tervezője által kezdeményezett műszaki változás ajánlatkérői
engedé|yezése előtt a Vál|alkozó köteles avá|tozás költségkihatásait bemutatni, és a Megrendelóvel
jóváhagyatni' A változás végrehajtása csak ilyenjóváhagyás után lehetséges, mert az e nélkül
v é gzetÍ' b árm i l y e n e l térést a Y á|| alkozó s aj áI ko ckázatár a hafi a vé gre.



Vállalkozó több|etmunkák elvégzésére nem jogosult. A megvalósítás költsége nem haladlratja meg a
Vállalkozó aján|atában megj elölt ellenszolgáltatás összegét.

6. Vállalkozó kijelenti, illetve kötelezettséget vá|lal arra, hogy
- a jelen szerződést, annak mel|ék|eteivel és a kapcsolódó iratokkal együtt teljes körűen
megvizsgálta' hiánytalanu| elolvasta és megértette' azÍ korlátoás nélkü|jelen aláírásáva|
jogilag kötelezőnek ismeri el;

- azaján|atkérési dokumentációt megismerte és azta munka elvégzésének alapjául
megfelelőnek talá|ta;

- a dokumentáció és egyéb okiratok szövegét megértette, azokat nem tartja ér1elmetlennek vagy
kétér.teIműnek;

- az esetleges felvi|ágosítás kéréseknél kielégíto, elégséges magyarázatot kapott;

- aszerződés tárgyát jelen szerződés rendelkezéseinek megfeleloen és azabban szabályozottak
szerint, a vonatkozó magyar előírásokat betaftva, I. osztályú minőségben és I. osZá|yú
anyagok felhasználásáva| aszerződés szerinti határidőben, saját kö|tségén hiba- és
hiánymentesen elkészíti;

7.Yá||alkozó a jelen szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinek harmadik szenrélyre történő
átruházására nem jogosult' A jelen szerzódést Vállalkozónak ke|| teljesítenie. A teljesítésben l0 %
feletti alválla|kozóként, illető|eg egyéb résztvevőként csak olyan szemé|y, iIletve szervezet vehet
résrt', akit/amelyet Válla|koző aján|atában megjelölt. Fe|ek az utóbbi rerrdelkezéstol csak akkor
térhetnek e|,haaz általuk előre nem látható oknál fogva' a szerződéskötést követoen beállott
körülmény folytán a szerzódés vary annak egy része nem volna teljesíthető és Megtende|ő az egyéb
s ze m é l y, szerv ezet kö zre m űkö d é s éh ez hozzáj áru|t,

8. A 7. pontban szabá|yozottakon tú|menően Vállalkoző aközbeszerzési eljárás során megje|ölt
a|vá|lalkozóin kívüli, a te|jesítésben |0 oÁ-ot meg nem haladó mértékben résÍ vevő a|vállalkozót
kizáró|ag Megrendelő egyetértésével vehet igénybe.

9. Vállalkozó a fentiekkel összhangban igénybe vett alvállalkozőért,Úgy fe|el, rnintha a munkát maga
végeile volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig fele|os minden olyan kárért is,
amely anélkül nem következett volna be.

nI.

Teljesítési határidők

10. Felek megál|apodnak abban, hogy Vállalkozó je|en szerződésben vállalt felújítási rnunkákat az
aj án|atában fo gI a| t te|j esítés i ütemezés szerint e|v égzi.

A kivitelezés müszaki átadása megkezdésének határideje: 2008. szeptember 30. (a továbbiakban:
befejezési határidő).

Vállalkozó eloteljesítésrekizárő|aga Megrendelovelkottitt kü|ön megállapodás szerint jogosult.



IV.

A fe|ek jogai és kötelezettségei, együttműködése

1l. Szerzódó felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan
megvalósítása érdekében fo|yamatosan együttműködnek, és idoben tájékoaatják egymást nem
csupán aszerződéses kötelezettségek teljesítésérol, de minden olyan körülményről (tény, adat,
kérdés), amely a szerződés telj esítésére kihatással lehet'

Fenti kötelezettségüknek megfele|óen a felek képviselőik útján a későbbiekben meghatározott
idópontokban, de legalább hetente egymássa| személyesen egyeáetnek helyszíni koordinációt
tartanak.

l2. Vállalkoző a|efo|ytatott közbeszerzési eljarás alapján megkötött szerződés, il|etve Megrendelő
utasításai szerint köteles eljárni.

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

13. Megrendelő köteles a munkaterületet a munka megkezdéséhez szükséges állapotban a jelen
szerződés hatályba lépését követő 10 (tíz) munkanapon beltil átadni. Válla|kozó köteles a területet
biaonságosan bekeríteni és orizni, a megfelelö baleset- és tűzvédelemről a vonatkozó előírásoknak
megfele|ően gondoskodni. A felvonulás, valamint aközmú-, és energiahasználat költségei
Vállalkozót terhelik. A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvéte| időpontjáig Vállalkozó
felelösségge| tartozik a munkaterü|eten végzett tevékenységéért, be|eértve a munkagépek, eszközök,
berendezések és építési anyagok tárolását és őrzését, azé\et. és vagyonbiaonságot.

l4' Vállalkozó köteles a munkavégzést ilgy megszervezni, hogy biaosítsa a munka gazdaságos és ryors
befejezését' Ennek megfelelően Vállalkozó köteles a Megrendelót minden olyan körülményrol
haladéktalanul éftesíteni, amely a teljesítés eredményességétvagy határidőben töfténő elvégzését
veszéIyeteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasáásából eredő kárért Vállalkozó felelősséggel
tartozik.

15' Válla|kozó a munka megkezdésekor a vonatkozó előírásoknak megfelelően építési naplót nyit, s aá
folyamatosanvezeti, ilIeto|eg azépítkezés helyszínén tartjaa munka befejezéséig. Felek a
munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges körti|ményt, adatot és utasítást rögzítenek az építési
naplóban'

l6. Válla|kozó fe|e|os műszaki vezetóie és adatai:

Név:
Lakcím:
Telefonsám:
Jogosultsági kam. Sz.;

Csizmazia Roland
9500 Cel|dömölk. Rákóczi ttt21.
301689-2387
FMV.Közl.ép.. B/1 8-0028./09.

l7. Megrendelo által a kapcsolattartásra kijelölt személy:

Molnár István' Németh Tamás, Heizer Zo|tán

l 8. Vál l al ko ző á|ta| a kapc s o l att artásr a kij el ölt szeméIy l szew ezet:

Név: .........'. ...... Kiss Sándor fő-építésvezető



Telefonszám: ..'..............' .' 06-301626.95-|9

19. A felek 16.,17. és l8. pontok szerinti, kijelölt képvise|őijogosultak Megrendelő, il letve Vá|lalkozó
nevében azépítési nap|óba történo bejegyzésre, ame|y azonban nem eredményezheti a je|en
szerződés módosítását.

20. Megrende|ő' ilIetoleg azá|ta|a kije|ö|t személy vagy szervezet a VálIalkozó, annak alvállalkozói,
illetőleg a te|jesítésbe bevont egyéb közreműködők tevékenységét és munkavégzését mindenféle
korlátoás nélkül, bármikor jogosu|t ellenőrizni, Az ellenőrzés azonban a szükséges mértéken felül
nem zavarhatja Vállalkozó munkavégzését' Megrendelő minden beépítendó anyag és e|végzett
munka ellenorzésére jogosult a he|yszínen, vagy a gyártás he|yén. Az e||enőrzést és a rnintavételt
végző személyeket Megrendelő jelöli ki. Az építkezés során az előíftak szerint el kell végertetni a
megfe|e|ő vizsgá|atokat. A mintavételi és ellenőrzési költségek a Vállalkozót terhelik. A Megrendelő
bármilyen próba, vizsgálat fi.iggetlen szakérto által való elvégzését elrendelheti. A vizsgálatok
költségét, amennyiben azok igazoltják' hogy nem felel meg a minős ég az e|óírtaknak, vagy a
Megrendelő álta| adott utasításnak' a Vállalkozó viseli. Ellenkező esetben a kö|tség a Megrendelot
terheli. Az e|takarásra kerülő munkák elkészültének várható időpontjáról Vállalkozó a Megrendelot
48 (negyvennyolc) órával megelőzóen építési naplóban értesíteni'

2l. Vál|alkozó kötelessége a bontási anyagok, hu||adékok és környezetkárosító anyagok
környezetvédelmi követelményeknek megfe|elő kezelése és elhe|yezése, valamint a munkaterület
melletti csapadékvíz e|vezető rendszerek müszaki állapotának megóvása és rongálódás esetén azok
helyreállítása.

v.

A szerződés teljesítése

22. Megrendelo kizárólag a hiba. és hiánymentes, I. osáályú minőségű teljesítést veszi át.

23, Amúszaki átadáS-átvételi e|járást a Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrende|o tűzi ki' A
vállalt teljesítési határidore szóló készre jelentés leadásanak legkésobbi időpontja a vá||alt határido
|ejártaelőtti 15. nap. Aze|járástaMegrendelőakészrejelentés kézhezvéÍe|e utáni 14. napratűzi ki,
melynek legkésőbbi időpontja a vállalt teljesítési határidő lehet'

A mtiszaki átadás-átvételi eljárás kitűzésének feltétele az átadási dokumentáció jóváhagyása a
Megrendelő részéről. Az átadási dokumentáció - a megvalósulási tervek, melynek pé|dányszáma 4
pld, Az átadási dokumentáció a Válla|kozó készre jelentő levelének köte|ezo melléklete.

24. Amúszaki átadáS-átvételi eljáráS lefolytatásánakés azüzembe helyezési e|járás megkezdésének
feltétele szükséges és a miiszaki dokumentációban meghatározott valanrennyi létesírrrény
rendeltetésszerű használatra alka|mas készü|tsége az e|óírt bizonylatokkal.

25, Amíjszaki átadáS-átvételre és annak időpontjáraaPtk. rendelkezései az irányadók. A műszaki
átadás-átvétel keretében észlelt üzemeltetést nem akadályozó hiányokat és szükséges kiegészíto
munkákat a Válla|kozó térítés nélkül és az akkor meghaÍározásra kerülo határidore köteles elvégezni
(hiánypót|ás). A beépített anyagok, szerelvények műbizonylatait' kezelési és karbantartási
utasításokat, nyíltárkos bemérések, beton minőség és |oldmunka-tömörség vizsgálat jegyzőkönyveit'
valamint az útburkolat minoségellenőrzéséről készített vizsgálati eredrnényekeÍ' az aJán|attevonek
magyar nyelven kell szo|gáltatnia, Az ezekke| kapcsolatos eljárás és költségek az ajánlattevot
terhelik.



26. A Vállalkozó köte|ezettsége aze|készíj|t vonalas létesítmények nyí|tárkos bemérése, ennek a|apján
megvalósu|ási terv készítése _ digitális feldolgoással _ és a műszaki átadás-átvételi eljárás
keretében (4) példányban történő szolgáltatása. A megvalósulási terv az átadási dokumentáciő része.

27. Az átadáS-átvételi eljárás fentiek szerinti maradéktalan teljesítése esetén az e|járásro| a fe|ek
jegyzőkönyvet vesznek fel' Amennyiben azátadás-átvételi eljárás sikertelen, űgy Yá|la|koző az
ismételt átadás-átvételi eljárás feltételeit haladéktalanul teljesíti és azátadás-átvételi eljárásra új
idopont megál l apítását kezdeményezi Megrendelőnél.

28. Végszátnla csak a sikeres átadáS-átvételi eljárást követően nyújtható be.

29. Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt határidon belü|' il|ető|eg
határnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át'

30. Az átadás. átvételi e|járástól számított ery éven belü| az építési beruháás munkáit ismételten meg
kell vizsgálni (utó-felülvizsgálati eljárás)' Eztaze|járást Megrendelo készíti elő és lrívja meg arra a
Vá|lalkozót.

vI.

Módosítások

3 l. Felek tudomással bímak arról, hogy a jelen szerzodés módosítására kozös megegyezéssel, kiáró|ag
a Kbt.-ben fog|alt feltételek maradéktalan teljesülése esetén van mód. Megrendelő e rendeIkezésekre
figyelemmeljogosult a kivitelezésre kerülő építmény vagy egyes részeinek mirrőségi, mennyiségi
vá|toztatására.

32. Nem minosü| Megrendelő részéro| történo váltoáatiísnak' ha a tervmódosítás a Vállalkozó
érdekkörében felmerült ok miatt szükséges (p1. az előírt anyag nem szerezhető be).

33. Minden, a je|en szerzodéshezés azaztmege|őzóközbeszerzési eljáráshoz kapcso|ódó
tervdokumentációt és egyéb okiratot a Vállalkozó a kivitelezhetőség szempontjából a
szerződéskötést megelozoen saját felelősségére ellenorzött. Ene tekintettel a tervdokumentáció,
illetoleg azegyéb okiratok esetleges hibájára vagy hiányosságára való hivatkozássa| a későbbiek
során szerződésmódosítás nem kezdeményeáető.

34. Amennyiben a kivitelezés során e|őre nem látható műszaki prob|émákkal kapcsolatosan
Vál|alkozónak kérdése merül fel, úry Megrendelő ene 5 (öt) munkanapon be|ül a szükséges
felvi lágosítást megadj a.

35. Vállalkozó köte|ezettsége, hogy az érdekkörében felmerülo esetleges módosítások, pontosítások,
tervértelmezések (a továbbiakban együtt: módosítás) rendezéséhez atervezó közrernűködését és
rendelkezésre á||ását biaosítsa' Abban az esetben, ha a módosítás Vállalkozó érdekkörében rnerril
fel, Megrende|ő jogosu|t a módosítás szakmai megalapozottságát Vá||alkozó koltségén
ellenőriaetni.



36. Határido módosítás indokául idoiárási ténvező nem érvénvesíthető.

VII.

Vállalkozási díj' fizetési feltéte|ek

37. Vállalkozőt a je|en szerződésben meghatározott feladatok hibát|an és hiánytalan teljesítéséért
összesen 1g.2s3.676,- Ft + 20 % AFA' á,u, Tizenkilencmillió-
kettőszázötvenháromezerhatszízhetvenhat forint + 20 yo á|ta|ános forgalmi adó összegű vállalkozási
díj illeti meg. Ennek megfeleloen a vá|Ia|kozási díj teljes bruttó összege: 23.|04.411,. Ft, azaz
Huszon há rom milliószáznégyezer-né gyszáztiznnegy forint.

38. Vállalkoző részszámla benyújtására nem jogosult'

39,Yégszámla akkor nyújtható be' ha Vállalkozó és Megrendelo a jelen szerződés szerinti átadás-átvételi
eljárást sikeresen lebonyolította, és az erre vonatkoző jegyzókönyv aláírásra került és az
előírt bankgarancia átadása megtörtént.

40. A teljesítés igazolás a|apján kiállított végszám|át a Megrendelő Vállalkozó 10300002-2g394974.
00003285 számu bankszámláj ára30 napon belül átutalja.

4l. Megrendelőkizárő|ag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott a|aki és tartalmi
követelményeknek megfeleló számlát fogadj a be'

42. Megrendelő előleget nem biztosít.

vIII.

Késede|mes teljesítés' meghiúsulás

43. Szeruődő fe|ek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkoző ajánlatában foglalt teljesítési
ütemezés szerint meghatározott teljesítési hatráridőket Vállalkozó késedelmesen te|jesíti, úgy naponta
a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelo késedelmi kötbért köteles fizetni naptári napi
késedelmi kotbérként. Amennyiben Vál|alkozó a teljes munkát a jelen szerzódés szerinti
véghatáridóben szerzodésszerűen befejezi, úgy a korábban esetlegesen levont kötbér összegét
Megrendelo visszatéríti.

44. Amennyiben a fenti határidók bármelyike tekintetében Vállalkozó számára felróható módon 30
(harminc) napot meghaladó késedelembe esik' űgy azt felek olyan fokú szerződésszegésnek tekintik,
amely alapján Megrendelo egyoldalúan ryakorolhatja elállási jogát,Ez esetben Megrendelő a te|jes
vállalkozasi díj 30 (harminc) Yo-ára jogosult meghiúsulási kötbérként.

45' Megrendelő a kötbért meghaladó krírának érvényesítésére is jogosult.

46. Megrende|ő a 44, pont szerinti eljárásra jogosu|t aza|átbbi esetekben is:



- Vállalkozó ellen csőd-' felszámolási vagy vége|számolási e|járás indul;
- Vállalkozó méltányolható ok nélkü| nem kezdte meg a szerzódés teljesítését;
- Vá|lalkozó a te|jesítést felfiiggesÍette és Megtende|ó ene irányuló írásbeli felszó|ításának
kézhezvéte|ét krjvető 10 (tíz) napon belül nem folytatta;
- Vállalkozó aje|en szerzódés rendelkezéseive| ellentétesen Von be alvállalkozőt.vagy egyéb
közreműködot a te|j esítésbe;
- Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegéstkövet el.

47. Megrende|ő fizetési késedelme esetén Vállalkozó a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően jogosult
azonna|i beszedési megbízást benyújtani, illetőleg a Ptk. szerinti késedelmi kamatot követelni'

IX.

Szavatosság' jótállás

48. A jótál|ási garancia idotartamának lejárta előtt a felek a Megrendelo által kitűZött időpontban
bejárást tartanak és az esetlegesen még fennálló hibákról, hiányosságokról jegyzokönyvet vesznek
fel' A jegyzőkönyvben rögzített hibákat Vállalkozo legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül kijavítja és
teljesítést írásban készre jelenti Megrendelő részére.

49. Vál|alkozót a fentieken kívül a jogszabá|yokban meghatározott idejű kötelező alka|massági idő is
terheli.

x.

Elállás a szerződéstől

50. A Megrendelő a szerződéstöl bármikor elállhat, köteles azonban a Vá|lalkozó kárát megtéríteni.
Ha a munka végzése során a tények ana engednének következtetést, hogy a teljesítés hibás lesz, a
Megrende|o a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött megfelelő határidő siker.telen eltelte után
gyakorol hatj a a hi bás telj esítéséből eredő j ogokat.

5l. Amennyiben a Válla|kozó a befejezési határidőhöz képest több mint 30 (harminc) napos
késedelembe kerül' az ajánlatkérónekjogában á||_azelállási joganak gyakorlásaés a44. pontban

\-' meghatározott kötbér érvényesítésén túl _ aYá||a|kozót a munkateniletrö| levonultatni és a hátralevó
munkát más vállalkozóva| befejeúetni' A már teljesített munkarészeke a Vállalkozó garanciá|is és
szavatossági kötelezettségeit az ilyen beavatkozás nem módosítja.

xI.

Titoktartás

52. Szerzodő felek megállapodnak abban, hory a je|en megállapodásban foglaltakat, valamint a
teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üZleti titokként keze|ik. Ez
értelemszerűen nem vonatkozik afta az információra, amely titokban tartását jogszabá|y nem teszi
lehetové.



53. Ha a Megrendelo a Vállalkozó teljesítése révén új elgondolásról, megoldásról vagy műszaki
ismeretrő| szeteztudomást. eá a Vállalkozó e|őzetes hozzáláru|ása nélkül mással nem közöllieti.

XII.

Nyilatkozatok

54. Felek kijelentik, hogy

- kellő fe|hata|mazással ésjogkörrel rendelkeznekjelen szerződés a|áírására és teljesítésére;

- ajelen szerzodés a|áírásátazerre kijelölt vezetó, i||etoleg acégigazgatósága, vagy vezeÍ.ő
testülete szabá|yszeruen engedélyezte és az megfelel azeÍIe vonatkozó jogszabályi
rende1kezéseknek;

- a jelen szerzodést a fél nevében aláíró személy megfelel<í, a vonatkozó jogszabá|yok által
megkívánt regisarált aláírási joggal rendelkezik, így részérőla szerzodés a|áírásaés teljesítése
nem eredményezi más, o1yan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, me|yben félként
szerepel;

- nincs olyan ftiggőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülrnény, amely
kedvezót|enül hathat ajelen szerződésben fogla|tak érvényességére, teljesítésére vagy saját
telj esítési készségére, i| letve képességére.

55. A jelen szerződéssel kapcsolatos bármilyen kérdésben a fe|ek írásban tesznek nyilatkozatot
erymásnak, aj ánlott, tértivevényes levél útján.

XIII.

Jogviták rendezése

56. Felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni' s csupán
akkor fordulnak bírósághoz,ha a tárgyalásos rendezes nem Vezetett eredményre.

57. Amennyiben a tárgyalások azok kezdeményezésétől számitott 30 (harminc) napon belÍjl nem
vezetnek eredményre, úgy fe|ek alávetik magukat a pertárgy értékétől ftiggoen aPápai Városi
Bíróság kizárólagos illetékességének.

xIv.

Egyéb rendelkezések

58. Je|en szerzodés a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesaési Tanács és Megrendeló között a KDOP-
4.2.1/8-2007-0006 Pápa, otadtk u. útfejlesztés I. ütem pá|yázaÍ. támogatási szerződésének
megkötését követően |ép hatályba.

59, Azaján|ati felhívás, a dokumentáció, a helyszíni szem|e jeryzókönyve, Vá|lalkozó a1án|ata,
valamint az ezen kívül feltett egyéb kérdések és az ezekte adott válaszok a j elen szerződés
elválasáhatatlan részét képezik. Amennyiben ajelen pont szerinti okiratok, i|letőleg a jelen
szerződés szövege között ellentmondás lenne, űgy azelobbi okiratok szövege azirányado.



60. Ugyancsak a jelen szerződés e|vá|aszthatat|anrészÁt képezik aszerződés mellékletei.

A jelen szerzödés mellékletei a következők:

1. számú melléklet Ajránlati felhívás és dokumentáció,

2. számű melléklet: Vállalkozo nyertes ajánlata,

3. számú melléklet: Mríszaki ütemterv

4, számű melléklet: Mintavételi és Minősítési Terv

A jelen szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvo valamint a vonatkozó
eryéb jogszabályok rendelkezesei az irrányadók.

Jelen megállapodfut a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított
akaratukkal mindenben megeryezót, jóvráharyól ag a|álrták.

Páoa. 2008. .n+b.l.tlg. .8f . :.
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