
vÁLLAL Koz ^sI  szERzŐoÉ s

amely létrejött eryrészről Pápa Város Önkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. I2., képviseletében:
Dr. Kovács Zo|tán polgrírmester, bankszámlaszám: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja 11748045-15429410;
adószím: |54294102|9) a továbbiakban, mint Megrende|ő,

másrészről a Colas.Eger Zrt. (Székhelye: 3300 Eger, Deák Ferenc űt 49', képviselője: Széll Laszló és Boda
Csaba cégegzskszáma: |0-fi.020237; bankszámlaszám: 12001008-00146562-00100001, adósám:
13910167-2-10) a továbbiakban, mint Vá|lalkozó között az alulírott helyen és napon, az a|ábbi feltételek
szerint:

I.

Előzmények

1. Megrendelő, mint ajánlatkéró a közbeszerzésekől szóló 2003. évi cX)ilx. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) alapján nyílt közbeszerzési eljránást (a továbbiakban: közbeszerzési eljrárás)
folytatott le. Megrendelő a közbeszerzési eljárás tátgyát és mennyiségét az ajánlati felhívás 2.
pontj ában haüározta me g.

A beszerzés tÍrgya és mennyisége:

Pópa _ Tapolcafő.Pópa kerékpdrítt építése

2. Megrendelő a közbeszerzési eljarásában benyujtott ajanlatokat megvizsgálta, eg;imiíssal
összeveteffe, és döntését 2008. szeptember 22. napján kihirdette. Megrendelő közbeszerzési
eljárásban hozott döntése szerint aközbeszprzpsi eljárrásban a nyertes ajránlattevö Vállalkozo lett.

tr.
A szerződés tárga

Megrendeló megrendeli, Vállalkozó pedig elválla|ja a szerződés tárgyáú.képezó, Vl. pont szerinti
létesítrnény (a továbbiakban: létesítrrrény) építési munkáinak te[ies körű megvalósíüísát a jelen
szerződéshez kapcsolódó egyéb mellékletek, így kiilönösen az aján|ati felhívás és dokumenüáció
tarta|ma szerint. Vállalkozó kötelezettséget vállal a:ra, hogy Megrendelő számára a jelen
szerzödésben meghatiírozott munkákat saját költségén e|végzi.

Vállalkozó feladata továbbá minden egyéb a feladat megvalósításiához sziikséges munka elvégzése
és költségeinek viselése, ktilönös tekintettel azon mellékmunkáka és ráfordításokra, amelyek a
vonatkozó szabványok és a szakmai gyakorlat szerint a munka elvégzéséheztartonlak.

A közbeszerzési eljráráshoz, illetőleg a jelen szerződéshez kapcsolódó vagy annak mellékletét
képező okiratokon kívüli egyéb tervek, dokumentumok elkészítése Vállalkozó feladata. Az ilyen
terveknek, dokumentumoknak minden tekintetben összhangban kell lenniük a közbeszerzési
eljrárrással és a jelen szerződéssel, és azokat előzetesen Vállalkozó köteles jóvráhagyás céljából
Megrendelőnek bemutatni.

Bármilyen a Vállalkoző vagy tervezője által kezdeményezett műszaki vá|tozás ajánlatkérői
engedélyezése előtt a Vállalkozó köteles a vá|tozás költségkihatásait bemutatni, és a
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6 .

Megrendelőve|jóváhagyatni. A változás végrehajtása csak ilyen jóváhagyás után lehetséges,
meÍt az e nélkül végzett bármilyen eltérést a Vá||alkozó saját kockázatárahajtja végre.

Vállalkozó többletmunkák e|végzésére nem jogosult. A megvalósítás költsége nem haladhatja
meg a Vállalkozó aján|atában megjelölt e|lenszolgáltatás összegét.

Vállalkozó kijelenti, illetve kötelezettséget vállal arra, hogy

- a jelen szerződést, annak mellék|eteivel és a kapcsolódó iratokkal együtt teljes körűen
megvizsgálta, hiánytalanul elolvasta és megértette, azt korlátozás nélkül jeIen
a|áírásáv a| jogilag kötelezőnek ismeri el ;

- az ajánlatkérési dokumentációt megismerte és azt a munka elvégzésének alapjáu|
megfelelőnekta|á|ta;

- a dokumentáció és egyéb okiratok szövegét megértette, azokaÍ nem tartja értelmetlennek
vagy kétértelműnek;

- az eset|eges felvi|ágosítas kéréseknél kie|égíto, elégséges magyarázatot kapott;

- a szerződés tárgyát je|en szerződés rendelkezéseinek megfele|ően és az abban
szabályozottak szerint, a vonatkozó magyar előírásokat betarfva, I. osztályú minőségben
és I. osztályú anyagok felhasználásáva| a szerződés szerinti határidoben, saját költségén
hiba- és hiánymentesen elkészíti;

Vállalkozó a jelen szerződésből eredo jogainak és kötelezettségeinek harmadik személyre
történo átruházására nem jogosult. A jelen szerződést Vá|lalkozónak kell teljesítenie. A
teljesítésben 10 % feletti a|vá||a|kozőként, illetőleg egyéb résztvevőként csak olyan személy,
i||etve szervezet vehet részt, akit/amelyet Vállalkozó aján|atában megje|ölt. Felek az utóbbi
rendelkezéstől csak akkor térhetnek el, ha az általuk előre nem látható oknál fogva, a
szerződéskötést követően beállott körülmény fo|ytán a szerződés vagy annak egy része nem
volna teljesíthető és Megrendelő az egyéb személy, szeryezet közreműködéséhez hozzájáru|t.

8. A 7' pontban szabá|yozottakon túlmenően Vál|alkozó a közbeszerzési eljárás során megjelölt
alvállalkozóin kívü|i, a teljesítésben 10 %o-ot meg nem haladó mértékben részt vevő
alvál lalkozót kizár őIag Megrende |ő egyetértéséve I vehet i génybe.

9. Vállalkozó a fentiekkel összhangban igénybe vett alvállalkozóért rigy felel, mintha a munkát
maga végezte volna, alvá||alkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelós minden
olvan kárért is. amelv anélkül nem következett volna be.

ilI.

Teljesítési határidők

l 0. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó jelen szerződésben vállalt felúj ítási munkákat az
aj án|atában fo g l alt telj e s ítés i ütem ezés szerint e lvé gzi.

A kivitelezés műszaki átadása megkezdésének határideje: 2008. november 25, (a
továbbiakban: befejezési határidó).

Yá||alkozó előteljesítésre kizáró|ag a Megrendelóvel kötött kij|ön megállapodás szerint
jogosult.
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ry.
A fe|ek jogai és kötelezettségei' együttműködése

Szerződő felek megál|apodnak abban' hogy a je|en szerződésben fog|altak maradéktalan
megvalósítása érdekében folyamatosan együttműködnek, és időben tájékoztatják egymást nem
csupán a szerződéses kötelezettségek teljesítéséről, de minden olyan körülményről (tény, adat,
kérdés), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

Fenti kötelezettségüknek megfelelően a felek képviselőik iltján a későbbiekben meghatározott
időpontokban, de legalább hetente egymással személyesen egyeztetnek helyszíni koordinációt
tartanak.

Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás a|apján megkötött szerződés, il|etve
Megrendelő utasításai szerint köteles eljámi.

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

Megrendelő köteles a munkaterü|etet a munka megkezdéséhez szükséges állapotban a jelen
szerződés megkötését követően meghatározott időpontban átadni. Vállalkozó köte|es a
területet biztonságosan bekeríteni és órizni, a megfelelő baleset. és tűzvédelemről a vonatkozó
előírásoknak megfelelően gondoskodni. A felvonulás, valamint a közmű-, és energiahaszná|at
költségei Vállalkozót terhelik. A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-áNétel időpontjáig
Vállalkozó felelősséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleér|ve a
munkagépek' eszközök, berendezések és építési anyagok táro|ását és őrzését, az é|et- és
vagyonbiztonságot.

Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és
gyors befej ezését. Ennek megfelelően Vál|alkozó köteles a Megrendelőt minden olyan
körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a te|jesítés eredményességét vagy határidőben
történó elvégzését veszé|yezteti vagy gáto|ja. Az értesítés e|mulasztiísából eredó kárért
Vállalkozó fele|ősséggel tartozik.

Vállalkozó a munka megkezdésekor a vonatkozó e|őírásoknak megfeleloen építési naplót nyit,
s azt folyamatosan vezeti, illetőleg az építkezés he|yszínén tartja a munka befejezéséig. Fe|ek
a munkavégzéssel kapcsolatos minden |ényeges körü|ményt, adatot és utasítást rögzítenek az
építési naplóban.

16. Vállalkozó felelős műszaki vezetőie és adatai:

Név: Boda Csaba

Lakcím: 9600 Sárvár, Hunyadi u.14la,

Telefonszám : 3 0 l 247 -00 5 4

Jogosultsági kam. Sz' FMV.Közl.ép..A/l 8.0057/1 l.
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Megrendelő á|ta| a kapcsolattartásra kijelölt személy:

Molnrár Istvián, Németh Tamás, Heizer Zo|tÍn

Vállalkozó áita| a kapcsolattartásra kijelölt sz-emé|y l szervezet:

Név: Miklós Norbert főépítésvezető

Telefonszám : 0 6-3 0 / 247 -00 -63

A felek 16., |7. és 18. pontok szerinti, kijelölt képviselői jogosultak Megrendelő, illetve
Vállalkozo nevében az épitesi naplóba történő bejegyzésre, amely azonban nem eredményeáeti
a j elen szerződés módosítrását.

Megrendelő, illetóleg az á|ta|a kijelölt személy vagy szervezet a Vállalkozó, annak
alvállalkozói, illetőleg a teljesítésbe bevont egyéb közreműködők tevékenységét és
munkavégzését mindenfele kor|átozáts nélkül, bármikor jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés
azonban a szükséges mértéken felül nem zavuhatja Vállalkozó munkavégzését. Megrendelő
minden beépítendő anyag és e|végzett munka ellenőrzésére jogosult a helyszínen, vaw a
gyártás helyén. Az el|enőrzést és a mintavételt végzó személyeket Megrendelő jelöli ki. Az
építkezes sonán az előírtak szerint el kell végezteüri a megfelelő vizsgálatokat. A mintavételi és
ellenörzesi költségek a Vállalkozót terhelik. A Megrendelő bármilyen próba" vizsgálat fiiggetlen
szakértő által való e|végzssét elrendelheti. A vizsgálatok költségét, amennyiben azok igazo|jáfry
hory nem felel meg a minőség az előírtaknak, vagy a Megrendelő által adott utasításnak, a
Vállalkozó viseli. Ellenkező esetben a költség a Megrendelőt terheli. Az eltakarásra kerülő
munkiík elkészültének várható időpontjáról Vállalkozó köteles a Megrendelőt 48
(negrvennyolc) órával megelőzően építési naplóban értesíteni.

VráIlalkozó kötelessége a bonüási anyagok, hulladékok és környezetkárosító anyagok
környezetvédelmi követelményeknek megfelelő kezelése és elhelyezése, valamint a
munkaterület melletti csapadékvíz e|vezető rendszerek műszaki állapotrának megóvása és
rongálódrás esetén azok helyreállítrása.

v.
A szerződés teljesítése

Megrendelő kizÍrő|aga hiba- és hiánymentes, I. osztályű minőségÍí teljesítést veszi át.

A műszaki átadás-átvételi eljrárást a Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő tíizi ki. A
vállalt te[iesítési haüáridőre szóló készre jelentés leadásrának legkésőbbi időpontja a vállalt
haüíridő |ejárra előtti 15. nap. Az eljáíast a Megrendelö a készre jelentés kézhenéte|e utráni 14.
napra tíizi ki, melynek legkésőbbi időpontja a vállalt telesítési hatríridő lehet.

A műszaki átadrás-átvételi eljárrís kitüzesének feltétele az áttadási dokumentáció jóvríharyása a
Megrendelő részéről. Az átadási dokumentáció a megvalósulrísi tervek" melynek
példránysáma 4 pld. Az áúadási dokumentáció a Vállalkoző késne jelentö levelének kötelező
melléklete.

2r.
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24. A műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának és aZ üzembe helyezési eljárás
megkezdésének feltétele szükséges és a műszaki dokumentációban meghatározott valamennyi
létesítmény rendeltetésszerllhasználatra alkalmas készültsége az e|őirt bizonylatokkal.

25. A műszaki átadás-átvételre és annak időpontjára a Ptk' rendelkezései az irányadők. A műszaki
átadás-áNéte! keretében észlelt üzemeltetést nem akadá|yoző hiányokat és szükséges
kiegészítő munkákat aYá|Ia|koző térítés nélkül és az akkor meghatározásra kerülő határidőre
köteles elvégezni (hiánypótlás).

26. Az átadás-átvételi eljárás fentiek szerinti maradéktalan teljesítése esetén az e|járásről a felek
jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben az átadás-étvételi eljárás sikertelen, úgy Vállalkozó
az ismételt átadás-átvételi eljárás feltételeit haladékta|anul te|jesíti és az átadáS-átvételi
e |j árásra új időpont me gá||ap itását kezdem ényez i M e grende |on é |'

2,7. Végszámla csak a sikeres átadás-átvételi eljárást követoen nyrijtható be.

28. Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvétel a szerzodésben előírt határidőn belül,
illetőleg hatámapon 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 (utófelülvizsgá|ati eljárás). Ezt az eljárást Megrendelő készíti elő és hívja meg
arra a Vá|lalkozőt.

vI.
Módosítások

30. Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen szerződés módosítására közös mege$lezéssel'
kizárő|ag a Kbt.-ben fog|alt feltételek maradékta|an teljesü|ése esetén van mód. Megrendelő e
rendelkezésekre figyelemmel jogosult a kivitelezésre kerü|ő építmény vagy egyes részeinek
m inőségi, mennyisé gi v á|toztatására,

31. Nem minősül Megrendelő részéről történő vá|toztatásnak, ha a tervmódosítas a Vállalkozó
érdekkörében felmerült ok miatt szükséges (p|. az e|őírt anyag nem szerezhető be).

32. Minden, a jelen szerződéshez és az azt megelőző közbeszerzésl e|járáshoz kapcso|ódó
tervdokumentációt és egyéb okiratot a Yá||alkozó a kivitelezhetőség szempontjából a
szerződéskötést megelózóen saját felelősségére ellenőrzött. Erre tekintettel a
tervdokumentáció, illetóleg az egyéb okiratok esetleges hibájára vagy hiányosságára való
hivatkozással a későbbiek során szerződésmódosítrís nem kezdem ény ezhető.

33. Amennyiben a kivite|ezés során előre nem látható műszaki prob|émákkal kapcsolatosan
Vállalkozónak kérdése merül fel, úgy Megrendelő erre 5 (öt) munkanapon belü| a szükséges
felvilágosítást me gadj a.



34. Vállalkozó kötelezettsége, hogy az érdekkörében felmerülő esetleges módosítások,
pontosítások, tervértelmezések (a továbbiakban együtÍ módosítás) rendezéséhez a tewező
közreműködését és rendelkezésre állását biztosítsa. Abban az esetben, ha a módosítrás
Vállalkozó érdekkörében merül fel, Megrendelő jogosult a módosítás szakmai
megalapozottságát Vállalkozó költségén ellenőriztetni.

35. Hatráridő módosítás indokául időjrárási tényező nem érvényesíthető.

vII.

Vállalkozási díj' Íizetési feltételek

36. Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott fe|adatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért
összesen 42.504.829. Ft + 20 % AFA, azaz Neg1venkétmi|lÍó-ötszáznégyezer-
nyolcszázhuszonkilenc forint * 20 % á|ta|ános forgalmi adó összegú vállalkozási díj illeti meg.
Ennek megfelelően a vállalkozási díj teljes bruttó összege: 51.005.795'- Ft, azaz
Ötvenegymillió.ötezer.hétszrízkilencvenöt forint átalrányár.

37 . A szerződés szerinti munka a2007 . évi CXXMI. tv. 142. $. alapján fordított adőzás a|átntozik,
aminek értelmében M9grendelő köteles a fizetendő adót a bevallásába beállítani. A Vállalkozó
számláiban áthénitott AFA-t nem tiintethet fel.

38. Vállalkozó részszátm|abenyujtrásríra nem jogosult.

Végszímla akkor nyújtható be, ha Vállalkozó és Megrendelő a jelen szerződés szerinti átadás-
átvételi eljrárást sikeresen lebonyolította, és az erre vonatkoző jegyzőkönyv aláírásra került.

A teljesítés igazo|ás alapjrín kiállított végszámlán szereplő összeget a Megrendelő Vállalkozó
1200 1 008-00 1 46562-00 1 0000 1 számű bankszámláj ána 3 0 napon belül átutalj a.

Megrendelő kizáró|ag a vonatkoző jogszabátlyokban meghatrározott alaki és tartalmi
követelményeknek megfelelő szám|át fogadja be.

42. Megrendelő előleget nem biztosít.

vrII.
Késedelmes te|jesítés' meghiúsulás

43. Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó ajén|atában foglalt teuesítési
ütemezés szerint megltatározott teljesítési határidőket Vállalkozó késedelmesen teljesíti, úgy
naponta 800.000'. Ft késedelmi kötbért köteles ftzetni naptrári napi késedelrni kötbérként.
Amennyiben Vállalkozó a teljes munkát a jelen szerződés szerinti véghatáridőben
szerződésszeriíen befejezi,ttgy a korábban megfizetett kötbér összegét Megrendelő visszatéríti.

39.

40.
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44. Amennyiben a fenti határidők bárme|yike tekintetében Vállalkozó számára fe|róható módon
30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik' úgy azt felek olyan fokú
szerződésszegésnek tekintik, amely a|apján Megrendelő egyoldalúan gyakorolhatja elállási
jogát. Ez esetben Megrendelő a teljes vállalkozási díj 40 (negyven) %-árá jogosult
meghiúsulási kötbérként.

45. Megrendelő a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére is jogosu|t.

46. Megrendelő a 44. pont szerinti e|járásra jogosult az alábbi esetekben is:

Vállalkozó ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul;

Vállalkozó méltányolható ok nélkül nem kezdte meg a szerződésteljesítését;

Vállalkozó a teljesítést felfiiggesztette és Megrendelő eÍTe irányuló írásbe|i
fe|szólításánakkézhezvételét követó 10 (tíZ) napon belül nem folytatta;

Vállalkozó a jelen szerződés rendelkezéseivel el|entétesen von be a|vállalkozót vagy
egyéb közreműködőt a teljesítésbe;

Yá||a|koző egyéb súlyos szerzodésszegést követ el.

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

rx.
Szavatosság' jótállás

A jótállási garancia időtartamának lejárta e|őtt a felek a Megrendelő á|ta| kitíjzott időpontban
bejárást tartanak és az esetlegesen még fennálló hibákról' hiányosságokról jegyzőkonyvet
vesznek fel. A jegyzőkönyvben rögzített hibákat Vállalkozó legkésőbb r s (iiác;o napon
belül kijavítja és teljesítést írásban készre jelenti Megrendelő részére.

Vállalkozót a fentieken kívül a jogszabá|yokban meghatározot' idejúi kötelező alkalmassági
idő is terheli.

x.
E|áI|ás a szerződéstől

50. A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat' köteles azonban a Yá||a|koző kárát
megtéríteni.

Ha a munka végzése során a tények arra engednének következtetést, hogy a teljesítés hibás
Iesz, a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött megfelelő iratáridő sikertelen
eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítéséból eredő jogokat.

48.

49.



51. Amennyiben a Vállalkoző a befejezési hatráridőhöz képest több mint 30 (harminc) napos
késedelembe kerül, az Megrendelőnek jogában á|| . az elállási jogának gyakorlása és a 44.
pontban meghatározott kötbér érvényesítésén tul - aYá||a|kozőt a munkaterületről levonultatni
és a hátralevő munkát más vállalkozőva| befejeztetni. A már teljesített munkarészekre a
Vállalkozó garanciális és szavatossági kötelezettségeit azi|yenbeavatkozás nem módosítja.

XL

Titoktartás

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a
teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez
értelemszeníen nem vonatkozik afÍa az információra, amely titokban tartásátt jogszabály nem
teszi lehetővé.

53. Ha a Megrendelő a Vállalkozó teljesítése révén új elgondolásról, megoldásról vagy műszaki
ismeretről szerez tudomást, eú. a Yá||alkoző e|őzetes hozzájélrulása nélkül mással nem
közölheti.

XII.

Nyilatkozatok

54. Felek kijelentik, hogy

kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkeznek jelen szerződés aláírásfua és teljesítésére;

ajelen szerződés a|áirását az erre kijelölt vezetó, illetőleg a cégigazgatősága, vagy vezető
testiilete szabályszeraen engedélyezte és az megfele| az erre vonatkozó jogszabá|yi
rendelkezéseknek;

a jelen szerződést a fel nevében a|áírő személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által
megkívánt regiszhált a|áirási joggal rendelkezik, igy tészérő| a szeruődés aláínása és
teljesítése nem eredményezi más, o|yan szerzódés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését,
melyben félként szerepel;

nincs olyan fiiggőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely
kedvezőtlenül hathat ajelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját
teljesítési készségére, illetve képességére.

55. A jelen szerződéssel kapcsolatos bármilyen kérdésben a felek írásban tesznek nyilatkozatot
egymásnak, aj ánloff, tértivevényes levél útj án.



56.

57.

xilI.

Jogviták rendezése

Felek az esetlegesjogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni' s
csupán akkor fordulnak bírósághoz,ha a targyalásos rendezés nem Vezetett eredményre.

Amennyiben atárgya|ások azok kezdeményezésétő| számitott 30 (harminc) napon belül nem
vezetnek eredményre, úgy felek alávetik magukat a pertfugy értékétől fiiggően a Pápai Városi
Bíróság kizarólagos illetékességének.

xrv.
Egyéb rende|kezések

Az aján|ati felhívás, a dokumentáciő, a helyszíni szemle jegyzőkönyve, Vállalkoző aján|ata,
valamint az ezen kívül feltett egyéb kérdések és az ezekre adott válaszok a jelen szerzódés
elválaszthatat|anrészét képezik. Amennyiben a jelen pont szerinti okiratok, illetoleg a jelen
szerzódés szövege között ellentmondás lenne, űgy az elóbbi okiratok szövege az irányadő.

59. Ugyancsak ajelen szerződés elválaszthatat|an részét képezik a szerződés mellékldei.

A jelen szerződés mellékletei a következők:

l. számú melléklet ajánlati felhívás és dokumentáció,

2. számű melléklet Vállalkozó nyertes aján|ata,

3, számű melléklet Műszaki ütemterv

A jelen szerződésben nem szabéúyozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen megállapodrást a felek képviselői elolvasás és közös érte|mezés után, mint kinyilvánított
akaratukkal mindenben megegtezót' jóváhagyólug u88t5n$ - E & E R Z ri.
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