
vÁLLALK oZ  ̂ s I  sZERZŐDÉs

amely létrejtitt egyr:észrÓl Pápa Város 0nkormányzata (széklrelye: 8.500 Pripa. Fö u. l2", képviseletébett: |)r.
Kovács Zo|tán polgártnester, bankszátn|irszám: oTP Bank Rt. Pápai F.iókja ll74804.5.t.54294l0; adtiszám:
1 5 429 4 | 0?,1 C)) a trrv ábbi akb an, mi n t l\{egrendel ő,

másr:észrőI a Srvietelsky l\{agyarország Kft. (Székhelye: Il|7 Budapest. Irin-vi.|óz-scf u' -1.20., B épület V.
r:tnelet., képviseloje: Mt'oInár |.'ász.lő és l,éná1 'Ferencné; cégiegyzókszárrra; Cg. 0I-09.8977-1Í};
bankszámlaszánr: lí]300002-l04,1417.49020017, adószám; 143t}0327-)-43l a lor,átlbiakbarr. mint
Vá||alkozó ltrjzött az aJulírr:{t lrelven és napon, az alábbi feltételek srct.itll:

I.

Előzmónyek

l. Ivícgrendelíi. mint ajánlatkórrl a közbeszerzésekről szólti 2003. évi CXXIX. trjrvény (a tcrvábbiakbarr:
Kbt.) alapJán nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: kiizbeszerzési eljrírás) f0lytatott le.
NÍegrencle|ii a kÓzbeszerzési eljárírs tárgyát és mennyiségét az ajánlati Í'elhívris 2. pontjírban haÍ!<trozta
meg.

r\ treszerzés tárgya és mennyisége:

Pópn, városi útépítések III.

C Pópa, Cinca sor útépítés

2. MegIendclő a kiizbeszerzési eljárásában benyÚrjtott ajánlatokat megvizsgiilta. egymiissal összevetelte.
és cliirrtését 2008. október 3 rrapitín kilrirdette. Ivtegrentielő kijzbeszerzési e|.járiisbarr lrozcrtt döntése
szerint a közbeszerzési eljírrásban a nYeftes a.jánlatter,ti Vírllalkozó lett.

II.

A szerződós k{rgya

.1. Níegrenclelii nregrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a szerzodés tírrgyát képező, I/1. pont szerinti
létesítmény (a tovítbtiiakban: létesítmény) építési munkáinak teljes kÖr.ű tuegvalósíttísrit a .ielen
szerződéshez kapcstllódó egyéb mellékletek, így ki'ilonosen az ajárrlati fe|hívírs és dokumerrtáció
tartalnra szerint. Vállalk<rzó kötelezettséget vállal arra. hr:gy |\,lcgr:cnclelő szátttára a jelen
szerzciclésherl nteghatározott munkákat saját költségén elr,égzi.

4.

-5.

Vállalkozti í.eladata továbbá minclen egyéb a
és költségcinek viselóse, kül{inös tekíntettel
vonatliozó szabvátrvok és a szakmai gyakorlat

feladat megvalósítírsiihoz sz-iiksógt-s tnunka elvészése
azon mel]ékntunkák'ra és rá{brclítiÍsokra, rrrrrelyek u
szerint a nrunka elvógzósóhcz ÍartozIrirk.

A ktizbcszerzési eljár:áslroz, illetőleg a jelen szer,tadésbe't. kapcsr:lócló vagy nnnak mci]óltletót kópezti
r:kiratrrkon kíviili egyéb tervek, dokumentumok elkészítése Vállalkr:zó f.elada{a. Az ily-en terveknck.
dokumentumokrtak mindetr tekintetben összhangban kell lerrniÍjk a kozbeszerzési eljirrássa} és a jelen
szerziidéssel. és azrrkat elozetesen Yá|]a|koző köteles jóváhagyris cé|ából \4egrerrrlelÓnek betrrutattti'

Bármilyen a Vállalkozil vagy tervezője által kezdenrényezett lntiszaki r,iiltoz:is ajánlatkéLoi
engec|élyezése előtt a Vállalkozó kÓteles a változás költségkihatásait bemutatni' és a i\{egrendelőr,el
jór'iihagylatni. A változás r,égrehajtása csak ilyen jóváhagyás után lehetséges. Ínel.t aZ e rrélkül
r'égzctt bármilyen eltérést a Vállalkozó saját kockázatírra hajtja végre.

Vállalkozri többletmunkák elvégzésére nen] jogosult. A megr'alósítás ki'iltségc nem lraladhatja meg a
Vál l alkozri aj ánl atábarr meg|el crlt ellensztrl gáltatás clssz*gót.
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6. Vállalkozó kijelenti, illetr'e kötelezettséget vállal arra, hogy

- a ielen szsrződést, annak tnellékleteivel és a kapcsoltidó iratokkal egy,.titt teljes kÓnien
megvizsgálta, hiánytalanul elolvasta és megértette, azt kor"látoztís nélkiil jelen aláírásával
jogilag kÖtelezcrnek isnreri el;

. aZ, ajánlatkórési dokumentációt megisnrerte és aZÍ a munka c|vógzéséntlk alapjául
rrregl.elelönck talá] ta;

. a dclkLrmentáció és egyéb oki'r:atok szövegó.t megértette' azokat neln terlia ól,telÍnlrtlcnnek r'ag,tl
kétertelrniinek;

. AZ esetleges Í,elvilágosítás kéréseknél kielégíto' elégséges m;rgyirriízzrto( kapott;

- a sr,erzailés tárgyát jelen szer:ző<lós renclelkezéseinek rleg}.elelócn és a'z alrbirn szabályr.tzofiak
szcrint. a vr:nirtkozó magyar előírásokat betartva, I. osztá|yú nrinőségbcn ós I. osztályú
arryagok felhaszrrálásár'al a szerződés szerinti határidóben' Saját költségén hiba- és
hiánYrrrentese n elkészíti ;

7, Vállalkozó a jelen szerződésbol eredő jogainak és kötelezettségeirrek harnradik szelrrélyre tiir1énő
átntházására nem jogosult. A jelen szerződést Vállalkozónak kell teljesítenie. Á teljesítésben l0 o/c
feleni alr,állalkozóként, illetőleg egyéb résztvevőként csak o|yan szerrrély. illetr,e Szer\'ezet vehet
rószt, akitlirtne|yct Vá]lalkozó ajállatában megjelölt. Fe]ek az utóbbi renclclkr:zéstől csak akkclr
térhetnek el, ha az általuk elore nem látható oknál Íklgr,a. a szerz(jcléskiitósl kilvctőerr beállott
köriilmény folytán a szerződés vagy annak egy része nem r'olna teljesítheto ós \{egrcndelő az egyéb
s z,e nr é l y, S Zerve Ze t' k ö z-rerrriiködóséh e z hozzlaj,ár u|t.

8. A 7. pontban szabályozottákon túlnrentJen Vállalkozó a közbeszet"zósi c]iárás sorím megielÖ|t
alválla]kozílin kívüli. a teljesítésben l0 7o-ot meg nem haladó mórtékben részt vcr,ő alvállalkoz<it
ki zárrilag Megrendel í5 egyetéÍtósével r,ehet i génybe.

9' Vállalkozó a f.entiekkel osszharrgban igénybe vett alvállalkozőét rigy Í'elel' nrirltha a nrunkát maga
végezte volrra, alválla]kazó jogosulatlarr igénybevétele esetén pedig f.ele|cls tninrletr oly.arr kárért is,
amely anélkül netrr következett r,o|na be.

III.

Te|jesítési határÍdök

l0. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó jelen szerzódésberr vírllalt építési mtrnkákat az
aj án latában fogl al t teljesítési Ü tenrezés szerint elvégzi'

A kivite|ezés mtiszaki átadása megkezdésének hatríricleje: 2008. novenrber 25. ta toválrbiakban:
be.Íeiezési határidő).

Vríllalkozó eltiteljesítósre kizárólag a Megrenclelővel ktlÍijtt kiiltin rnegállapr:cliis szcrint jogosult.

w.
A felek jogai és köÍe|ezettségei' egyiittműkötlése

l l. Szerzódő ítlek megáIlapodnak abban, hogy a jelerr szerzodéshen lbglaltak rnaradéktalan
nresvalósítása órclekében folyamatosan együttműköclnek' és iclőben tájcikoztatják egytnást nem
csupán a' szerzÍjdéscs kotelezettsógek teljesítésér:ől', de minden olyan köri'ilrnón1,riil (tény, aclat.
kérdés). amely a szerzíjdós teljesítésére kihrrtással ]ehet'
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Fenti kijtelezettségí'ikrrek negfele|ően a felek
időpontokban. de legalább hetente egymással
tartanak.

képviselri ik út|árl lt késtibbiekben nteghatározott
személyesen egyeztetnek. lrelyszíni koorclináe-iót

Yá]la]kozó a le{blytatott közbeszerzési eljárás alapján nlggkotÖtt szcl.zildés. il.]etve Megrenclclő
utasításai szerint köteles eljánli.

Az utasítás nern te{eclhet ki a rlunka megszervezésére' illettileg ncÍn tchc]ti a teljesítcst tcrhesebbé.

Megrenclelő köte]es a tnunkaterliletet a munka negkezdóséhc.z sziiksóges á1laptlt}'lan a jelen
szcrződés rrrcgköttísét kÖvetően meghaÍározott idtipontban átadni. Vírllalkozí; kiitcles a területet
bizlonságosan bekeríteni ós órizni, a nregfelelő baleset. és trizvórlelemrti] a Vonatko/-ó előírásoknalt
rrregt.eleloen gottdoskod'ni. A felvonulás, valanrint a' közrnii-' és errergialrasztriilat kö|tségei
Vál|alkcrzót terhelik. A munkaterület átr'ételétol ir műszaki átaclás-átvéte| idopont.|ilig Vállalkozír
feleltisséggel tarlozik a tnunkaterlileten végzett tevékenységéórt' beleértve a trtr"rnkagépek^ eszkŐzök,
ber.enclezések és építósi atlyagok tárolását és őrzését. az élet' és r,agyottlriztrrns/tgot.

Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszerYezni" htlgy bizttlsítsa a nruuka gazclaságos és gyors
befejezését. Ennek rrregfeleloen Vírllalkozó köteles a N{egrertdelót rrrinclen olvirn kclriilnrényről
haladóktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy' határidiitlerr tcirtónij e}végz-ósét
r'eszélvczlcti r'agy gátolja. Az értesítés elmu]asztrisábíll er:edő kiirórt Válla|kozti |.elelősséggc'l
tartozik.

Vállalkozó ir nrunkzr ntegkezdésekor a vonatkozó előírásoknak mcgítleliien úpítósi naplót n1,.it, s itzt
{b1ya'mirtr:s*n vezeti. illet(ilcg a,t építkezés helyszí.nón tartjir n trlttnka bettjezósóig. Felek a
nruttkavégzéssel kapcsola{os minden lényeges körülményt, adatot és utasítítst rögzítenek az építési
napk5ban.

Válla|kcrzó feleliis nrűsz:tki vezetője és adatai:

i{év: . ' ' . . . ' . . ' .  . ' ' ' . ' ' . . ' ' . . ' . . ' 'P icz i r rger Kr iszt ián

Lakcítn: ..,... 9144 Fertőszentnriklós' Szerdaholyi u. 31.

Telefbnszánr: '... '.. '. ' ' .... '. .,.. '-.a6|96.26|.0|0

Jogosultsági kanr' S z...'..'..... Flvlv.Kti z|.óp. |*| 08.$02109

Megrerrdeló álta| a kapcsolattar1ásra kiielölt személy:

Molniír István, Németh'[amás, Heizer Zo|tian

Vállalkozó által a kapcsolattarÍásra kijelölt személy/szervezet:

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

Tele l . t rnszám: . . . . . . . ' . . . ' . 3{r/626-95-t9

A felek 16', |7, és l8, pontok szet'inti,
nevétren az építési napltiba tofténő
sz-erzöclés mód<rsítását'

kijelött képviseloi jogclstrItak
bejegyzésre. atne[y irzonbatt

Megrerrde}ii, il letr.e Vállalkozti
ttent el.edttlénvezheti a ielen

t 9 .



24. lvlegrencle|o, illetoleg az |a|ta|a kijelölt személy vagy szervezet ir Virl]ir}kozó, ilttnak alvállalkozói,
illetőleg a teljesítésbe hevottt egyéb közrernűködők tevékenységét és rlttnkavégzését rrrinclenféle
korlátozás nélkül' bármikor jogosult ellenőrizni. Az ellenirzés aztlnban ir seiikséges nrértéken lbii.i]
nem zavarhatja Vállalkozó nrunkavégz,é,sót. Megrendelő míttdett beépítt'rlclii ;rtlvag ós elvógzett
nrunka ellerrc.rrzósére jogosrrlt a helyszínen. vagy a gyártás hc-l'vérr. Az e||r:rrilrz-óst ós ;t rnintavételt
végzti szeméIyeket lvíegrendeló jelöli ki. Az építkezés során az e]oírtrrk szerirrt el ke|l végeztetni a
nlcgÍ'.clelir vizsgálatcrkat' A mi:rlavételi ós ellerrőrzósi lttjltségek a Vríllallr'ozrjt terhelilt'. A Mcgrendelti
bárnilYen próba, vizs':iilat független szakéÍő által való elr'égzését elrendellreti' A vizsgiílatrrk
költsógét, amennyiben azok igazolják, hogy nem f'elel llreg a nrinoség az előírtitknak. vagy a
Megrenclelci által aclott utasításnak' aYil)a|kozó viseli. Ellenkezii esetben ii költség a Megrendeiőt
terheli' r\z eltakar.ásra kerÍilő rnunkák elkészültének várható idóporrtjár<il Vállalkozó koteles a
Megrenclelőt 48 (negyr'ennyolc) ór.ával megelozően építési naplibarr értesíteni.

Vállalkozó kötelessóge a bt.lntási anyagok. bullaclékok és kÓnt.vezetltárosító arryagok
környezetvóclelmi kcivetelrnényeknek nregf'-elelő kezelése és elhelyczése. valantint a munkaterület
melletti csapadt<kr,íz elvezető rendszerek műszaki áilapotárrak m*góvása é.s rongálóclás csetón azok
hclyreá||ítása.

22.

v.
A szerződés teljesítéss

Mcgrende|o kizárt5lag rr |riba- és hiánymcntes,l. r:sztályú minrisó'gii tcljcsítist r'cszi iit,'

A müszaki átaclás.átvétcli eljírlást a Vállalkozó kószre jelcnt'ése alap.ián a fuícgrendelŐ tűzi ki. A
vállalt teliesítési hatríridőre szóló készre ielentés leadásárrak legkéstibbi itlópontja a r'líllalt hatiáridő
lejárta előtti 1 5. nap' Az eljárást a Megrerrdelő a készre jelerrtés kózhezr,étele utiini l.4. napra tiizi ki,
melynek legkéstibbi iclőpontja a vállalt teljesítési határidő lehet'

A műszaki átadírs-átr,ételi eljárás kitűzésének f'eltétele az átadási lkrktttnentácitÍ j(ll,írhagyása a
Megrendelo részérő|' Az átadási dokumentáció - a nregvalósulási tervek. trrelyttek példányszáma 4
pld.

.A rrlűszaki átaclás.átvételi eljárás lef'olytatásárrak és az üzemlre he|yezési eliár.ás rnegkezdésének
fbltétele a szükséges és a miiszaki dokumentációban rneghaÍároztrtl va]atrtennyi létesíttnény
rencleltr:tésszerii |rasználatra a]kalmas készültsége az előírt bizonvlatr:kkal.

A mŰlszaki átariás-írtvételre és annak idöpontjára a Ptk' rcnrlelkezésci nz irárryarlók, A műszaki
átadiís-átvétc] keretében észlelt üzemeltetést nem akadályr:zri lriányokat ós szi'ilistiges kiegészítő
munltírkat a Vírl]alkozó tórítós nélkiil ós az. altkrrr meghalározásrir kerLilii hatálitJiirc kiite|es elvégezni
1hiánypótiás).

26, Az írtadás-átvételi eljárírs fentiek szerinti maradéktalan teljesítése esetétt az eljárásrril a t-elek
jegyztikönyvet vesznek f.el. Arnerrnyiben az átaclás-átvételi el|árírs sikertelerr. úg1,. Vállalkozó az
ismételt írtadás-átvételi elitirás f'eltételeit haladéktalanul teljesíti és az átadás-átvételi eljárásra új
id őpont me gáI lapíÍítsát kezd,eményezi Megrendelónél.

27. Végszárnla csak a síkeres átadás-átvételi eljárást követoen nyÍ1jthatti be .

28. Válla|kozci határidtlben teljesít, ha az átadás-átvétel a szerzodésben t'l(jír.t |ratáridőn lrcltil, illetőleg
hatántapon rrregkezdiclött. lrivéve, ha a Megrendelti a szolgá]tatást neln \.cttg át.
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29. Az átadás- átvételi eljárástól sziimítcrtt egy éven be]ül az építési berulrázás trtuttk/lit ismételten
nregvizsgálni (uttiÍ.eltilvizsgá|ati eliát.ás)' EztaZ eljárást Megrendeló készíti elő és híl'ja Íneg alTa a
Vállalkozót'

vI.
Módosítások

30. Fe]ek tr"rd'omással bírnak arról. hogy a jelen szerzrjclés rnridosíttisára kilzös rrrcgcgYl.zéssel. kizárólrrg
a Kbt.-ben Íoglalt Í.eltételek rnaradó.ktalan teljesi.ilése esetón r,an lntid. Ivlcgll:nclclii c reltdelkezc<Sekre
Íig5lelenrrnel jogosult a kiviteiezésre keriill ópíunóny vagy egycs rószclitrek nriniiségi' rlennyisógi
váhclztittá'sára.

31. Nerr-r rlinosÍil Megrerrdelő részértll ti''.ténó változtatásnak, |ra a lcrvrrróc{tlsítás x Vállalkozó
érdekkÓrében felmerült ok miatt szükséges (pl' az eloírt anyag nem szerez|retó be).

.32. Minden, a .ielerr szerzijdéshez és az azt megeltizo kiizbeszerzési e|jíu.írshoz kapcscrlódó
tervdokumentációt és egyéb okiratot a Vállalkozó a kivitelezhetiiség Sz-e'npontjiíból a
szerzőcléskÓtést megelozően saját felelősségére ellerrőrzött. En.e tekintette} a tet.'':ciokutrtentáció,
illetŐleg tlz egyéb okir.atok esetleges hibájára vagy hiirnyosstigár.a valii hivarkoziíssal a késclbbiek
során szerzőclésrrrócbsÍtás t:em kezdentényezhető.

Antentlyiben a kivite]clzós során előre nem 1árható rniiszaki prtrblórrriiltkal kapcsolattlsan
Vállalkozclnak kórd..{se rnerül Í,el, úgy l\4egrendel'ő cne 5 (öt) tnunkanapotr belti] a szükséges
ítl világosítírs1 mcgirclja'

VáIlzrlkozó köteleze.ttstige, Irtrgy az érdekkör:ríberr Í'elnrcr|ilő esetleges mcidosítások. potttosítások'
tervértc.|'nrezósck (a tclr'ábbiakban egyiitt: míldtrsítás) renclczéséhez a, tervezti ltöz-rcrniiktjtlését' ós
rendelkezéste ii}lását biztosítsa. Abban az esetben. ha a rnódosítírs Viíllalkozó érdckkttrében meriil
fel. Megrenclelo jogosult a nródosítás szakmai megalirpozcrttsiígát Viillalkozír költségén
ellenőriztetni'

Határido módosítás indokául időiárási tényezó nem érr'ényesíthető.

vII.

Yálla|kozási díj' fizetési feltéte|ek

36. Viillalkozót a jelen szerzódésben meglratározott f.e,laclatok hibirtlan cís hi1rnytalan teljesítéséért
összesen l0.4l0.287,. Ft + 2t} % ̂ F^,azazTízmi||i(>-ttégyszáztízezer.kettőszáznyolcvanhét forirrt
+ 20 olo iilta|ános tbrgalrni adó tsszegű vállalkozási díj illeti lneg. Ennek rrregÍ.elelóen a virllalkozási
dii te}jes brultii Összege: t2.492,344,. Ft, az,az tizerrkettiinrilIió-négysz:izliilencvenlrettőezer.
háromszázneg"r vennégy lirrint átal ány ár:.

A szerzÓdés szerittti tnunka a200,|. óvi CXXVI.tv' 142. $' alapjátt Íbrdítrrtt ac|rizás alá tartozik.
aminek értelniében MegrerrdelÓ kÖteles a {'izetendfi adírt a ber,allásáb* bciil lftani. A VáI]alkozíl
szárnláílran íthárítcrtt Ára-t nem tüntethet Í'el.

Virllalkozri részszárrrla benyújtÍrsár.a rrem jogtlsult.

-l -'')

34.

35.

37.

38.



j9. Végszárnla akkor'nvÍritliatÓ be. ha Vállalkozó és I!,legrenclel(i a.jelen szerzőcl.és szeririti irtadás-
áfi'ételi eliárást sikerrlsen |ebon1olítcrlta, és ilz" cl.Íc vorlatlíozÓ.iegyzÓköltyv aiáírásra ker:iilt.

40. A teljesítés igaz<l|ás ala;lján kjállított végszám|írn szerepi(i összeget a Megrendeló Vá.llalkoz.ó
10300002.1041|4t7-49020Q17szán$ bankszárrrlájára -30 naporr beliii áfutalia.

"1l . lr,{tgrerrde |Ó kiz:ir.r:lag a r,ottatkr)zci jogszrlbálvoltlran rneghatá roz<it{ ala,lti és tartalryri
kirvetclmóiry,'eknelt rn e gÍie le l Ő sz/lnrl írÍ Íbgaclj a [rc.

4?". lr{errendelő elÓleg'et nertt biztosít'

vÍn.
Kósedelmes telj esít*so megkir,l*ulás

43. Szerződő felek rrregállapodnah lrogy amelur-vilren a Válialkr:zó a.iánlalábarr foglalt tel.jesítési
határidót Vállalkozó késedelnresen teljesíti' Írgy naponta 50.000'- Ft késeclelnii kötbért |rtiteles
Íizeini naptári napi késedelmi kiiibérként.

14. Amennyiben a fenti hataridii tekintetében Vállalkozó szániára ÍbIr<ilratÓ mr:clort j0 qharniinc) napot
neghaladi kósedelembe esik, *gy art felek oblan Íbkú szerzŐdésszegésnek tekin{ik, &lnel'v alapján
Megrende|ö eg;.*olda|úan gyakorolhatja elál|ásijogát. tsz esetben lviegrende|ő a teljes vállalkozási díj
40 (rregyven} %.ála jogosult nreghiiisulási kötbérként.

4-5. N,legrenclelő a kiitbér.t nreghaladó kárának érvényesítésére is jogtlsu|t.

46. Megrendelő a 44. porrt szerinti eiiárásra iogosult az aiábt}i eselckben is:

. Váilalkoz.ó ellen csőd.. felszánroiási vag'y végelsz;ímoiási eliárás irrdull

- Vál]alkozó méltányo|hato ok nélkiil neltt liezclte nreg a sz'crz(idés teljesítésér:

VlÍ|lalltozó a tel.iesí{ést l.ellliggeszte1re és Megrenrlelo erre irán.vulí: írá,slreli lblszrilításánrrk
ltézlrezr'óte|if követŐ l0 (tíz} il'apon iieltil nern fbl'r'talla;

. Vállaikozó a je|en szerzodés rendelkezéseive| ellentétesen von be alvállallrozót r,apry eg-v"éb
közrsműiiiicli5t a teljcsítósbe:

- VáIlaikozó egyéb súlyos sze'r:zódésszrgést követ el.

17. Megrendelii iizetési tiésedelrrie esetétt Vállalkclzr} a I(bt" rerrtíelkezéseinek nlegÍbleliicn jogr:sult
azcrnlrali beszedésí nrcgbízást bcnyi1ital:í, ilietőleg a Ptk. szerinJi krásedelmi knrratot kiive'telni.

Ix.
Szava Íosság' jóÍrí|lás

48. A jitállá.si garancia' icltitartamárrak lcjárta clcltt a felcli a Megrcndelo áltai kitti7-olt ic|óporrtbarr
bejárást taltanak és az eset|egesen rrrég fenniillÓ hibá|rLtil. hiirnyosságrrkról jegyzőkönyvet veszlteli



49.

-50.

fel. A jegyzokönyvben rogzített híbákat Vállalkozó legkésőbb l5 (tizenijt) ltapon be}Ül kijar'ítja és
teljesítést írásban készre jelenti Megrerrdelő Észére.

Vállalkozót a t.entiekerr kívÜl a jogszabályokban rrreghatározott icleiti ktjtc.]ező a|kalnrassági idő is
ter:heli.

x.
Elállás a szerződéstől

A lV{egrcnelelŐ a szerződéstől bármikor elállhat. köteles azonlran a Vá]]a]kclzti káriít megúrítcní.

Ha a munka végzése során a tónyek arra engednének kÖvetkez-telést, hogy a tc|jr.síiés hibás |esz, a
Megr.enclelő a {irgyatékosság kikiiszöbölésére tűzÖtt megÍblelo határiclő s.ikcrtelen eltelte után
gyalrorr:lhat'j a a h ibíts t'c]iesítósébŐl eredtí j clgcrkat'

5l. Amennviben a Vállalkozó a beÍejezési határidöhöz képest ttjbb nrint j0 (hirrmirrc) napos
késedelenlbe k'cri.ll, az ajánlatkértrnek jogában á|| _ az elállási iogárrak gyakorlísu és zt 44. pontban
nreghatíuozott kÓtbér érvényesítésén túl _ a Vállalkozót a nrttnkaterületrol ]evtlnultatrri és a lriitralevrj
munkát rnás vállalktlzóval beteieztetni. A már teljesített munkarészekre a Viíllalkoztj gararrciális és
SzavÍitosság i krite lezettsé geit irz i lyen beavatkozás nem rnódosítj ir.

xI.
Titoktartás

52. Szerződő f.elek megállapodnak abban, hogy a jelen rrregiillapoditsbarr íoglaltakat, valatrtint a
te|jesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan' i,iZleti tittlkkérrt kezelik. Ez
érlelernszerűell neÍI} r'onatkozik aÍra az információra. amely titclkban tartásjtt jrlgszabály rlem teszi
lchetővé.

I-Ia a Megrenclelő a Vállalktlzó teljesítése révén új elgondolásró]. lneeolclásról vagy tnűszaki
ismeretrtil szefe.L tuclomást, ezt a Vállalkozó előzetes htlzzíriárrrlása nélk|i] mtiss:il nenr kÖzölhet'i.

xII.
Nyilatkozatok

54. Felek kiielcntík. htlgy

- kellö {cIhirtirlrrrazással ós jogkiimel rendelkeznek jelen szerződós aláírírsára és teljesítósór.e;

. a jelcrr szcrzcldús aláírását aZ eÍre kijeltilt vezeti), illetiileg a cég igazgiltóságír. vagy vezetfi
testülete szabályszeriien engeclélyezte és aZ rrregÍ.elel i|Z eITe vonatkozó iogszabályi
rendelkezéseknek;

- a 'ie|err szerziic|ést a fél nevében aláíró szenrély nregfelelíi' a vonatkclzil jtrgszabályok által
n-regkívímt rcgisztrált aláírírsi joggal rendelkezik, így reszérol a szerziítlés uláírása és teljesítése
nem ereclnrényezi rrriis, olyan szerzőclés vagy egyéb jognyilatkozitt nregszegését. trrelvben félként
szerepel:

. nincs olyan ftiggoben ler'ő kÖtelezettsége vag,V érdekkörében lér'ő ntiis kÖrti]l:rén,v, arrrely
kedr,ezőtlerri'il hathat a jelen szerzŐdésben Íbglaltak érvónyesst<gér.e. tt'ljcsítósére vagy saját
teljesítési kószségére. illetve képességér:e.

A jelerr szerzódrissel kapcsolatos bármilyen kórdésben a íclek írásban tr:.sztlek nyilatkclzatot
egymírsrrak, aj ánl crtt, {órtir'evényes levél íttján.

53.

.55.



57.

XIII.

Jogviták rendezése

56. Fe|ek az esetleges jogvitáikat elsodlegesen békés úton, tárgyalások ritján kivirrr|ák renclezni, s csupán
akkor tbrdu|nak bírósághoz. ha a tárgyalásos rendezés ne|n vezetett ereclmélryt.e'

Atrtennyibetl ir tá.gyalások azok kezdeményezésétő| szánrított 30 1harrrrine:) nzrpotl beliil rrent
vezetnek etedrnén-v.re" úgy felek a]ávetik nragukat a pertárgy ér.tékétol |tiggócrr a Pápai Városi
B írósiig ki zárrilagos illetékességének.

XTY.

Iigyéb rendelkezések

58. Az itjánla1i tbl|tívás. a dr:lkument{tció, a helyszíni szcmle jegyzŐkörryve, Vál]a|kozó ajánlata,
valanr-int aZ e.I.en kívül fbltett egyéb kérdések és zz, ezekre :rdott r'álaszok a jclen szerzőrdés
elválaszthaÍatlan részét képezik. Arnennyiben a jelen p<rnt szerinti oliiratok. illetoleg a jelen
szerztitlés szövege kiizött ellentnrorrdás lenne, úgy az elijbbi oi<iratok sziir'ege az irírny,adó.

Llgyancsak a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a szerziir'lés rlellékletei.

A ielen szerzőclés rnellékletei a következők:

1. számú melléklet: ajánlati Í.elhívás és dokumentáció.

2. számú tne]léklet: Vírllalkozri nyertes aján|ata,

3' számú melléklet: lvIiiszirki ütemterv

A ielen szerződésben llem szabályozott kérdésekberr a Polgári Törvényktnvv, valalrrint a vonatkozó
egyéb jogszahál;ltrk renclel kezései az irányaclók,

Jelerr megállagdást a felek képviseltii elolvasás és kcizos érteltttezés utiín. mint kirlyilvánított
akaratu kkal tni nden lren trtegegyezőt, jóváhagyólag aI áírták'

Pápa.2008. okttiber.

Eilenjegyze m:

Pápa' ?00fi. crktóbtlr i3.
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