
vÁLLALKozÁsI  szr .B .ZŐoÉs

amely létrejött egyrészről Pápa Város Önkormányzata (szék*relye: 8500 Pápa, Fő u. |2.,képviseletében: Dr.
Kovács Zn|tÍrl^ polgármester, banlsámlaszátm: oTP Bank Rt. Pápai Fió$a 11748045.15429410-; adószám:
l 5429 4I02I9) a továbbiakban' mint Megrendelő,

másrészről a Teerag-Asdag Kft. (SzékÍrelye, 9200 Mosonmagyaróvár, Kálnoki út 49. képüselöje: Magyar
Gyula ügyvezető igazgatő, Joharur Dolesch ügyvezető igazgatő cégiegyzékszáma: 0809012189
banksziámlaszám: 1091800l-00000002-66090003, adószám: L3283762-248) a továbbiakban, mint
Vállalkozó között az alulírott helyen és napon, azalábbi feltételek szerint:

1 .

I.

Előzmények

Megrendelő, mint ajánlatkérő aközbeszetzéselaől sző|ő 2003. éü cxxD(. törverry (a továbbiakban:
Kbt.) alapján nylt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési etjátás) folyatott le.
Megrendelő aközbeszerzési eljánás tárgyát és mennyiségétazajánlati felhívás 2.pontjábanhatérozta
meg.

A beszerzés tárgya és mennyisége:

Pópa, Ady sétóny II. iitem és Gróf út I. ütem kerékpórút _ gtalogút építése

Megreirdelő aközbeszerzési eljánásában benyujtott ajánlatokat megvizsgálta, eg1mással összevetette,
és döntését 2008. július 7. napján kihirdette. Megrendelő közbeszerzési eljánísban hozott döntese
szerint aközbeszenési eljárásban a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.

II.

A szenődés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállaIja a szerződés tátgyéttképező, Vl. pont szerinti
létesítmény (a továbbiakban: létesítmény) építési munkáinak teljes körű megvalósítását a jelen
szerződéshez kapcsolódó egyéb mellékletelg így ktilönösen az ajánlati felhívás és dokumentáció
taÍtalma szerint. Vállalkozó kötelezettséget vállal a:ra, hogy Megrerrdelő számára a jelen
szerződésben meghatározott munkákat saját költségén elvégzi.

Vállalkozó feladata továbbá minden egyéb a feladat megvalósításához sziikséges munka elvégzése
és költségeinek viselése, kiiLlönös tekintettel azon mellélcrrunkákra és náfordításokra, amelyek a
vonatkozó szabványok és a szakmai gyakorlat szerint a munka elvégzéséheztartozrak.

A közbeszerzési eljánáshoz, illetőleg a jelen szenődéshezkapcsolódó vagy annak mellékletét ké:pezÍi
okiratokon kívüli egyéb tervelg dokumentumok elkészítése Vállalkozó feladata. Az íIyen terveknelg
dolarmentumoknak minden tekintetben össztrangban kell lenniiik akőzbeszerzési eljarassal és a jelen
szerződéssel, és azokat előzetesen Vrállalkozó köteles jóváhagyás céljából Megrendelőnek bemutatni.

Bármilyen a Vrállalkozó vagy tervezője által kezdeményezett műszaki változás ajánlatkérői
engedé|yezése előtt a Vállalkozó köteles a vá|tozás költségkihatásait bemutatni, és a Megrendelövel
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jóváhagyatni. A vá|tozás végrehajtása csak ilyen jóváhagyás után lehetséges, mert az e nélkül
végzett bármilyen eltérést a Vá||a|kozó saját kockázatárahajtja végre.

Vá||alkozó többletmunkák elvégzésére nem jogosult. A megvalósítás költsége nem ha|adhatja meg a
VálIalkozó aján|atában megjelölt ellenszoIgá|tatás összegét.

6. Vá||alkozó kijelenti, illetve kötelezettséget vál|a| arra, hogy

- a jelen szerződést, annak mellékleteivel és a kapcsolódó iratokkal egytitt teljes körűen
megvizsgá|ta, hlánytalanul elo|vasta és megérteÍte, azt korlátozás nélkü| jelen aláírásáva|
jogi|ag kötelezőnek ismeri e|;

. aZ ajánlatkérési dokumentációt megismerte és azÍ' a munka elvégzésének a|apjául
megfelelőnek találta;

- a dokumentáció és egyéb okiratok szövegét megértette, azokat nem tartja értelmetlennek vagy
kétérteIműnek;

- aZ esetleges felvilágosítás kéréseknél kielégítő' elégséges magyarázatot kapott;

- a szerződés tárgyátjelen szerződés rende|kezéseinek megfele|ően és az abban szabályozottak
szerint, a vonatkoző magyar e|őírásokat betartva' I. osáályú minőségben és I. osztályú
anyagok felhasználásával a szerződés szerinti határidőben' saját kö|tségén hiba- és
hiánymentesen eIkészíti ;

7. Vállalkozó a jelen szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinek harmadik személyre történő
átruházására nem jogosult. A je|en szerződést Vál|alkozónak kell teljesítenie. A teljesítésben 10%o
feletti a|vá||alkozóként, illetőleg egyéb résztvevőként csak olyan szemé|y, i||etve szervezet vehet
részt, akitlamelyet Vál|a|kozó aján|atában megje|ö|t' Fe|ek az utóbbi rendelkezéstő| csak akkor
térhetnek el, ha az á|ta|uk előre nem |áthatő okná| fogva, a szerződéSkötéSt követően beállott
köríilmény folytán a szerződés vagy annak egy része nem vo|na te|jesíthető és Megrende|ő az egyéb
szemé|y' szeÍv ezeÍ. közreműködéséhez hozzájáru|t.

8. A 7. pontban szabályozottakon túlmenően Vál|alkozó a közbeszerzési e|járás során megje|ölt
alvá|lalkozóin kívü|i' a te|jesítésben 10 %-ot meg nem haladó mértékben résá vevő alvá||alkozót
kizár ő| ag Me grendel ő e gyetérté séve l ve h et i génybe.

9, Vá||a|kozó a fentiekke| összhangban igénybe vett a|vállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga
végezte volna' alvá|lalkozó jogosulat|an igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is,
amely né|kü| nem következett volna be.

ilI.

Teljesítési határidők

10. Fe|ek megál|apodnak abban, hogy Vá||alkozó je|en szerződésben vál|alt építési munkákat az
aj án|atáb an fo glalt telj esítési ütemezés szer i nt e|v é gzi.

A kivite|ezés műszaki átadása megkezdésének határideje: 2008. augusztus 30. (a továbbiakban:
befejezési határidó).

Vá|lalkozó előteljesítésrekizárőlag a Megrende|őveI kötott külön megá|lapodás szerint jogosult.



11 .

rv.
A felek jogai es kötelezettségei, együttműködése

Szenődő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan
megvalósítása érdekében folyamatosan együttműködnek, és időben tá1ékoztatják egymást nem
csupán a szerződéses kötelezettségek teljesítéséről, de minden olyan körülményről (tény, adat,
kérdés), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

Fenti kötelezettségtiknek megfelelően a felek képviselőik útjan a későbbiekben megbatározott
időpontokban" de legalább hetente egymással személyesen egyeztetnelg helyszíni koordinációt
tartanak.

Vállalkozó a lefollatott közbeszerzési eljrárás alapján megkötött szeruődés, illetve Megrendelö
utasítasai szerint köteles eljánri.

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

Megrendelő köteles a munkateriiletet a munka megkezdéséhez sziikséges állapotban a jelen
szerződés megkötését követóen meghatározott időpontban átadní. VáJlalkozó köteles a teriiletet
biztonságosan bekeríteni és őrizni, a megfelelő baleset. és tűzvédelernről a vonatkozó előírásoknak
megfelelően gondoskodni. A felvonulás, valamint a közmű-, és energiahaszruílat költségei
Vállalkozót terhelik. A munkateriilet átvételétől a műszaki átadás-átvétel idöpontjáig Vállalkozó
felelősséggel tartozik a munkateriiletelvégzett tevékenységéért, beleértve a munkagépelg eszközök,
berendezések és építési anyagok tárolását és őrzését, az éLet- és vagyonbiztonságot.

Vállalkozó köteles a munkavégzéstígy megszervezrri, hogy biáosítsa a munka gazdaságos és gyors
befejezését. Ennek megfelelően Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről
haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredmerryességét vagy hatráridőben törtenő e|végzéset
veszé|yezteti vary gátolja. Az é:rtesítés elmulasztásából eredö I<ÁÍéÍt Vállalkozó felelősséggel
tartozk.

Vállalkozó a munka megkezdésekor a vonatkozó előírásoknak megfelelően epítési naplót nyit, s aá
folyamatosan vezett, illetőleg az é:piÍkezés helyszínén tartja a munka befejezéséig. Felek a
munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges körülménfi, adatot és utasítást rögzítenek az építési
naplóban.

Vállalkozó felelős miiszaki vezetője és adatai:

Név: Horváth Norbert

Lakcím: 9028 Győr, Fehérvári út 80.

Telefonszám: 0 6-30 -9 693 67 2

Jogosultsági kam. sz. FMV-Közl.Ép. -Al0 8.003/ 1 1

Megrendelő által a kapcsolattartásra kijelölt személy:

Molnar István, Németh Tamás, Heizer Zo|tán

Vállalkozó á|tal a kapcsolattartásra kijelölt szeméLy l szervezet..

Név: HorváthNorbert

Telefonszám : 0 6 -30 -9 693 67 2

t4.

t2.

13 .

15 .

t6 .

17.

18 .



2r.

19.
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A felek t6, 17, és 18. pontok szerinti, kijelölt kepüselői jogosultak Megrendelő, illetve Vállalkozó
nevében az építési naplóba történő bejegyzésre, amely azonban nem eredményezheti a jelen
szerződés módosítását'

Megrendelő, illetőleg az éitala kijelölt személy vagy szervezet aYáI|a|kozó, annak alvállalkozói,
illetőleg a teljesítésbe bevont egyéb közremíiködők tevékenységét és munkavégzését mindenféle
korlátozás nélkiil, bármikor jogosult ellenőrizri. Az e|lqőrzés azonban a sziikséges mértéken feliil
nem zavarhatja Vállalkozó munkavégzését. Megrendelő minden beépítendő anyag és elvégzett
munka ellenőrzésére jogosult a helyszínen, V&BY a gyártás helyén. Az e||enőrzést és a mintavételt
végző személyeket Megrendelő jelöli ki. Az építkezés során az e|őirtak szerint el kell végeztetnt a
megfelelő vizsgálatokat. A mintavételi és ellenőrzési költségek a Vállalkozót terhelik. A Megrendelő
bránnilyen próba, üzsgálat fiiggetlen szakértő által való elvégzését elrendelheti. A üzsgálatok
költségét, amerrnyiben azok igazotjálq hogy nem felel meg a minőség az elöírtaknalq vagy a
Megrendelő által adott utasítasnalg a Vállalkozó viseli. Ellenkezö esetben a költség a Megrendelöt
terheli. Az eltat.arátsra kerülő munkák elkészültének vfuható időpontjáról Vállalkozó köteles a
Megrendelőt 48 (negyvennyolc) ónával megelőzően építési naplóban értesíteni.

Vállalkozó kötelessége a bontrási anyagok, hulladékok és környezetlcárosító anyagok
környezetvédelmi követelményeknek megfelelő kezelése és elhelyezése, valamint a munkateriilet
melletti csapadéloríz e|vezető rendszerek műszaki állapotárrak megóvása és rongálódás esetén azok
helyreállítasa.

v.
A szerződés telj esítése

Megrendelő |azfuóIag a hiba- és hiánymentes, I. osáályŰr minőségÍí teljesítést vesziát.

A míiszaki átadas-átvételi eljárást a Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő tíizi ki. A
vállalt teljesítesi határidőre szóló készrejelentés leadrásanak legkésőbbi időpontja a vállalt határidő
lejrárta előtti 15. nap. Az eljárást a Megrendelő a készre jelentés kézhezvétele utáni 14. napra tuzitj,
melynek legkésőbbi időpontja a vállalt teljesítési határidő lehet.

A műszaki átadrás-átvételi eljárás kitűzésének feltétele az átadási dokumentáció jóvahagyása a
Megrendelö reszéről. Az átadási dokumentáció _ a megvalósulási tervelg melynek példányszíma 4
p|d. Azátadási dokumentáció aVállalkozőkésne jelentő levelénekkötelező melléklete.

A műszaki átadas-átvételi eljáras lefolytatásrának és az üzembe helyezési eljárás megkezdésének
feltétele sziikséges és a műszaki dokumentációban meghatarozott valamennyi létesítmény
rendeltetésszerű használatra alkalmas készültsége az e|őirt bizonylatokkal.

A műszaki átadás-fiNételre és annak időpontjára a Ptk. rerrdelkezései az irányadók. A műszaki
eadás-átvétel keretében észlelt üzemeltetést nem akadályoző hiányokat és szÍikséges kiegészítő
munkákat a Vállalkozó térítés nélkiil és az akkor meghatározásra kerülő határidőre köteles elvégezri
(hiánypótlás).

Az átadás-átvételi eljárás fentiek szerinti maradéktalan teljesítése esetén az eljétrásről a felek
jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben az áttadás-átvételi eljánís sikertelen, űgy YáLlrakozó az
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ismételt áiadás-áwételi eljárás feltételeit haladéktalanul teljesíti és az átadás.átvételi eljárásra új
időpont megállapítását kezdeményezi Megrendelőnél.

27. Végszámla csak a sikeres átadás-átvételi eljrárást követöen nyújtható be.

28. Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt hatríridőn belül, illetőleg
hatrámapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át.

29, Az átadás- átvételi eljárástól számított egy éven belül az építési beruházás munkáit ismételten
megvizsgálni (utófelülvizsgáIati e|jáÍás). Ea az e|jérást Megrendelő készíti elő és hívja meg arTa a
Vállalkozót.

vr.
Módosítr{sok

Felek tudomással bímak arról, hogy a jelen szerződés módosításrára közös megegyezéssel, k.lzárő|ag
a Kbt.-ben foglalt feltételek maradéktalan teljesülése esetén van mód. Megrendelő e rendelkezésekre
figyelemmeljogosult a kivitelezésre kerülő épÍtmény vagy egyes részeinek minőségi, merrrryiségi
vá|tonatására,

Nem minősül Megrendelő részéről történő váItoüatátsnalí, ha a tervmódosítás a Vallalkozó
érdekkörében felmerült okmiatt sziikséges (pi. az előírt anyag nem szereáető be).

Minden, a jelen szerződéshez és az azt megelőző közbeszerzési eljaráshoz kapcsolódó
tervdokumentációt és egyéb okiratot a Vrállalkozó a kivitelezhetőség szempontjából a
szerződéskötést megelőzően saját felelősségére ellenőrzött. Erre tekintettel a tervdokumentáció,
illetőleg az egyéb okiratok esetleges hibájára vagy hiányosságára való hivatkozással a későbbiek
során szetződésmódosítas nem kezdemerrvezhető.

33' Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható műszaki problénaákkal kapcsolatosan
Vállalkozónak kérdése meriil fel, úgy Megrendelő erre 5 (öt) mrrnkanapon beliil a sztikséges
felülágosítást megadj a.

34. Vállalkozó kötelezettsége, hogy az érdekJ<örében felmerülő esetleges módosítások" pontosítások,
tervértelmezések (a továbbiakban együtt: módosítrás) rendezéséhez a tewező közremtiködését és
rendelkezésre á|Iásáú biztosítsa. Abban az esetben, ha a módosítás Vállalkozó érdelrÍ<örében merÍil
fel, Megrendelő jogosult a módosítás szakrnai megalapozottságát Vállalkozó költségén
ellenőriztetni.

35. Határidó módosítás indolcául időjárási tényező nem érvényesíthető.

30.

31.

32.



39.

40.

41.

VII.

Vállalkozási díj' Íizetési feltételek

36. Vállalkozót a jelen szerzödésben meghatfuozott feladatok hibátlan és hianytalan teljesítéséért
összesen 35.575.435.,- Ft + 20 % ÁFA, azaz Harminctitmillió-ötszízhetvenötezer-
négyszáuharmincöt forint + 20 oÁ á|talárilos forgalmi adó összegű vállalkozási díj illeti meg. Errrrek
megfelelően a váIlakozási díj teljes bruttó összege: 42.690.522,- Ft, azaz Negyvenkettőmillió-
hatszázkilenvenezer-ötsztizhuszonkettő forint áta|ánvér.

37. A szerződés szerinti munka a 2007. évi CXXVI. tv, 1'42. $. alapján fordított adőzás aIá tarIozlk,
aminek értelmében Megrendelő köteles a fizetendő adót a bevallásába beállítani. A Vállalkozó
számláiban áthárított AFA-t nem tiintethet fel.

38. Vállalkozó részszámlabenyújtásara nem jogosult'

Végszrámla akkor nyújtható be, ha Vállalkozó és Megrendelő a jelen szerződés szerinti átadás-
átvételi eljránást sikeresen lebonyolította, és az erre vonatkoző jegyzőkönyv alákásrakeriilt.

A teljesítés igazolás alapjan kiállított végszámlán szereplő összeget a Megrendelö Vállalkozó
10918001-00000002-66090003 szrámú bankszárrrlájára 30 napon beltil átutalja.

Megrendelő h.lzárő|ag a vonatkozó jogszabályokban meghatarozott alaki és tartalmi
követelrnényeknek megfelelő szémlát fogadj a be.

42. Megrendelő előleget nem biztosít.

vfir.
Késedelmes teljesítés, meghiúsulás

43. Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó ajránlatábal foglalt teljesítési
ütemezés szerint meghatarozott teljesítési hatráridöket Vállalkozó késedelmesen teljesíti, úgy naponta
5000 Ft késedelmi kötbért köteles fizetnt naptári napi késedelrni kötbérként.(maximum a szerződés
20%-ig) Amennyiben Vállalkozó a teljes munkát a jelen szerződés szerinti véghatáridóben
szerződésszeníen befej ezi, ,&gy a korábban esetlegesen levont kötbér összegét Megrendelő
visszatéríti.

44. Amennyiben a fenti hataridők bármelyike tekintetében Vállalkozó számára felróható módon 30
(harminc) napot meghaladó késedelembe esilg íw azt felek olyan folni szerződésszegésnek tekintik,
amely alapján Megrendelő egyoldalúan gyakorolhatja elállási jogát.Ez esetben Megrendelő a teljes
vállalkozási díj 40 (negyven) %-ára jogosult meghiúsulási kötbérként.

45. Megrendelő a kötbért meghaladó lcáranak érvényesítésére is jogosult.

46. Megrendelő a 44. pont szerinti eljarásra jogosult az alábbi esetekben is:



Vállalkozó ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul;

Vállalkozó méltanyolható ok nélktilnem kezdte meg a szerződés teljesítését;

Vállalkozó a teljesítést felfiiggesztette és Megrendelő ene irányuló írásbeli felszólításának
kézhezvételét követő 10 (tíz) napon belül nem folytatta;

Vállalkozó a jelen szerződés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvállalkozőt vagy egyéb
köneműködőt a telj esítésbe;

Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

47. Megrendelő Íizetési késedelme esetén Vállalkozó a Kbt' rendelkezéseinek megfelelően jogosult
azonnali beszedési megbízást benyujtani' illetőleg a Ptk. szerinti késedelmi kamatot követelni.

rx.
Szavatosság' jótállás

A jótállási garancia időtartamának Lejárta előtt a felek a Megrendelö által kitűzött idöpontban
bejárást tartanak és az esetlegesen még ferrnálló hibálffól, hiányosságolaól jegyzőkónyvet vesznek
fel. A jegyzőkönyvben rögzített hibákat Yá|la|kozó legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül kijavítja és
teljesítést írásban készre jelenti Megrendelő részére.

Vállalkozót a fentieken kívül a jogszabályokban meghatározott idejű kötelező alkalmasságí idő is
terheli.

x.
Elállás a szerződéstől

A Megrendelő aszerződéstőlbármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó lcárát megtéríteni.

Ha a munka végzése során a tények arra engednérrek következtetést, hogy a teljesítés hibás lesz, a
Megrendelő a fogyatékosság kikiiszöbölésére tűzött megfelelő hatráridő sikertelen eltelte után
gyakorolhatja a hibás teljesítéséből eredő jogokat.

Amennyiben a Vrállalkozó a befejezési hataridőhöz kepest több mint 30 (harminc) napos
késedelembe keriil, az ajén|atkérőnek jogában á|| _ az elállási jogának gyakorlása és a 44. pontban
meghatározott kötbér érvényesítésén tul _ a Vállalkozót a munkatertiletről levonultatni és a hátralevő
munkát más vállalkozóval befejeztetnt' A máÍ teljesített munkarészekre a Vállalkozó garanciális és
szavatossági kötelezettségeit az ilyen beavatkozás nem módosítja.

xr.
Titoktartás

52. Szerződö felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodasban foglaltakat, valamint a
teljesítésiik sonín az egynrrásnak átadott infornrrációt bizalmasan, tizleti titokként kezelik. Ez
értelemszerííen nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását jogszabály nem teszi
lehetővé.

48.

49.

50.

51 .



53. Ha a Megrende|ő a Válla|kozó teljesítése révén új elgondolásról' megoldásról vagy műszaki
ismeretről szerez tudomást' ezt aYá||a|kozó e|őzetes hozzáiáru|ása nélkül mással nem közölheti.

XII.

Nyilatkozatok

54. Felek kijelentik, hogy

- kellő felhatalmazással ésjogkörrel rendelkeznekjelen szerződés a|áirására és teljesítésére;

- a jelen szerződés a|áirását az erre kijelölt vezetó, illetőleg a cég igazgatósága, vagy vezető
testülete szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az eÍTe vonatkozó jogszabályi
rendeIkezéseknek;

- a jelen szerződést a fé| nevében a|áírő személy megfe|elő, a vonatkozó jogszabá|yok álta|
megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részérő| a szerződés aláírása és teljesítése
nem eredményezi más' olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben fé|ként
szerepel;

- nincs o|yan ftiggőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely
kedvezőt|enü| hathat a je|en szerződésben fog|a|tak érvényességére, te|jesítésére vagy saját
teljesítési készségére' i|letve képességére.

55. A jelen szerződéssel kapcso|atos bármilyen kérdésben a fe|ek írásban tesznek nyilatkozatot
egymásnak' aj án|ott, tértivevényes levél útján.

XIII.

Jogviták rendezése

56, Fe|ek az esetlegesjogvitáikat e|sődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán
akkor fordulnak bírósághoz,ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.

57 ' Amennyiben a tárgyalások azok kezdeményezésétő| számított 30 (harminc) napon belül nem
vezetnek eredményre, úgy fe|ek alávetik magukat a pertárgy értékétől fi'iggoen a Pápai Városi
Bíróság kizáró|agos iIletékességének.

xrv.
Egyéb rende|kezések

58' Jelen szerződés a Közép-Dunántú|i Regionális Fejlesztési Tanács és Megrende|ő között a KD)P-
4.2,2-2007-000l ,,Pápa, Ady sétány II. ütem és Gróf út I. t;tem kerékpárút-glalogút építése,,
pá|y ázat támogatás i szerződé sének me gkötését követően l ép hatályba.

59. Az aján|ati felhívás, a dokumentáciő, a he|yszíni szemle jegyzőkönyve, Vá|lalkoző aján|ata,
valamint az ezen kívü| fe|tett egyéb kérdések és az ezekre adott vá|aszok a jelen szerződés
elválaszthatatlan részét képezik' Amennyiben a jelen pont szerinti okiratok, illetőleg a jelen
szerződés szövege között ellentmondás lenne' űgy azelőbbi okiratok szövege azlrányadő.



60. Ugyancsak a jelen szprződés elválaszthatatlan Ész'etképeztk a szptződés mellékletei.

A jelen szeródés mellékletei a következők:

l. szárnú melléklet ajánlatifelhívás és dokumentríció,

2. szÁműmellékle* Vállalkozó nyertes Eárl/rat4
3. számú melléklet Miíszaki ütemterv

A jelen szerződésben nem sz'abáiyozatt kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó
eryéb jogszabályok rendelkezesei az tény adők.

Jelen megállapodrást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított
akaratukkal mindenben megegy ező|jóvráharyólag a|álrtÍk.
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