
vÁI ,LALK oz  LSI  SzEnzooÉs

amely létrejtitt egyr.észrol Pápa Város trrkormányzata (székhel;le: 8.500 Pírpa, l.ó u. l2'. képviseletébett: I)r.
Kovács /Lo|tán polgiírnester, bankszátrrlaszám: oTP Bank Rt. Pápai F.iókja l t748045-154294l0; adószám:
1 5 429 4 | 02 1 9) a további akban, mi nt Megrendelő'

másrészról a Swietelsky lVíagyarország Kft. (Székhelye: ll 17 Budapest. Irinyi .|óz.seí.u' 4.20.' B épiilet V'
emelet., kópviselője: Iv!olnár I',ászló és Lénárl 'Ferencnó: céEf egyzókszárna: Cg. 0l -09.89773Í];

bankszámlaszánr: l03í]ff)02.104|1.41.1.49020017, adószám: Á3aa32,7-7-43l ir tor,á|rbiirkban. mint
Yállalkozó ltrjeci1l az alulírott hclyen és naptln, az alábbi feltótelek szcrint;

I.

E|őzmények

MegIendeló, mint ajálrlatké.rő a ktiz..beszerzésekról szóló 2003' évi CXXIX. törriiirry (a tor,ábbiakbiln;
Kbt.) alapjí}n nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: kiizbeszerzésí eljirriiis) folytatott le'
Megrencielő a kiizbeszerzési eljárírs tárgyát és rnennyiségét az ,aiárúati f.elhír'írs 2' pont jában határozta
meg.

A beszerzés tárgya és mennyisége:

Pápa, vórosi útépítések lII.

l Púpa, Huszár Íakótelep burkolatfelújítása

N,tegIendcló a kiizbeszerzési eljárásábarr bcnyúrjtott ajánlatokat' megvizsgáita' eg5;mással i)sszevetette'
és cliirrtését 2008. október 3 napján kihirdette. Megreridelri kozbeszerzési eljíuásban hozott döntése
szerint a ktizbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevo Vállalkozó lett.

u.
Á szerződés tárgya

3. IVíegrenclelő nregrendeli' Vállalkozó pedig elvállalja a szerződés tírrgyát képezó' I/1. pont szerinti
létesítrnérry (a toYábbiakban: létesítmény) építési murrkáirrzrk teljes kÖrű tnegr,.a|ósítását a jelen

szerzcicléshez kapcsolódó egyéb mellékletek, így ktilÓnÓsen az ajánlati felhívírs és dokumentáció
tartalnta szerint. Vállalkcrzti kötelezettsóget vállal arra, h.rgy Jl,|egrenclelő szántára a jelen

s zer:zóclést.re n n:e gh atározcltt mun kákat saj át köl tségón elr,égzi .

2.

Á
a . Válla]kozti í,eladata továbbá minden egyób a

és költségeirrek viselése, külÖnts tekintettel
vonatkozó szabvárryok és a szakmai gyakclrlat

{tI adat rnegvalósítósához" sz-iikségcs tnr"tnk a elvógzése
azon mellékmunkírkra cs riíÍorclítiistrkra, atrrelyek a
szerint a nrutrkir elvógzóséhez {nrtozIl.rk.

5. 'A ktizbeszerzési eljáráshoz, illetrileg a jelen sr.erzódés|ltt. kapcsr:lócló virgy antrak mcllókletét kópező
okiratokon kíviili egyc1b tervek, dokumentumok elkészítóse Vállalltr:zó lblarl;rta. Az ilyen terveknek'
ilokumentumoknak minderr tekintetben Összlrangban kell lerrniük a közbeszerzési eljírrással és a jelen

szerződéssel' és itzokat elózetesen Vállalkozó köteles jírváhagyás céljírból lr{egrend.clonek benrutatrri.

tsiírrnil1,'en a Vá||alkozó r,agy tervezÓje által kezdenrényezett rniiszitki r'ií|tozíts ajánlatkérŐi
enget1élyezése előtt a Vállalkozó kÓte|es a változás költségkihatásait bemutatni, és a N{egrendeltivel
jór,áhagyatni. A változás végrehajtása csak ilyen jóváhagyás után lehetséges. Ínel.t aZ e nélkül
véuzctt brírrnilycn eltérést a Vállalkozó saját kockázatríra hajtja vógre .

Vál]alkozti tthbletrnunkák elvégzésére ne|il jtrgosult. A megvalósítás kiiltsége ncnt ha]adhatja rneg a
Vállalkozó ajánlatábarl nrcgjelölt ellenszolgáltatás összegét.
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6. Vállalkozó kijelenti, illetve kotelezettséget víllal arra' hogy

- a ielen szerzodést, annak mellékleteivel és a kapcsoltidó iratokkal egy,.iitt teljes koriien
megvizsgálta, hiánytalanu| elolvasta és megértette, izt korlátozás né]ktil jelen aláírásával
jogilag krjtelezÓrrek isrneri el;

. az ajánlatkérési dclkumentációt megismerte és azt a munka elvógzósének alapjául
nlcg}elelőrrek talál ta;

- a dokumentácíi és egyób okiratok ször'egét nregértette, azokat neln tar|j;r értelrnctlennek r'ag,v
kétórtelrnűnek;

- aZ cseilcges Í.elviiágttsítás kóróseknól kielégítii' elégsógels magya'riíza'Íot klp<'ltt;

. a szerződés tárgyát jelen szerződós rendelkezéseinek megt.elelően és irz abbarr szitbályclzottak
szerint, a vona'tkozó magyar eloírásokat betart'va, l. ttsztá|yri nrinÓsóg|ren és [. r:sztályít
arryagok felhaszriálásával a szerződés szerinti hatá.időberr' Saiát költsógérr hiba- és
hiárrynrentesen elkészíti ;

7. Vállalkozó a jelen szerzóc|ésból eredó jogainak és kÓtelezettségeinek lrarnradik szenrélyre tíjÍénő
átruhazására nem jogosult. A jelen szerződést Vállalkozónak kell teljesíteníe. r\ teljesítésben l0 %
fe|etti a1i,állalkcrz<iként, illetőleg egyéb résztvevőként csak olyan személy" illetr,e szervezet r'ehet
rószt, akit/atnelyet Vállalkclzó ajánlatában megjelölt. Felek az uxibbi rcnclelkezéstril csak akkclr
térheínek el, ha az általuk előre nem látható oknál fbgi,a. a sz,erzrjcléskcitiíst krjvettierr beállott
körtilrrrénv {blytán a szezőclós vagy annak egy része nern r'olna teljesíthr:to cs i!{egrerrdelo az egyéb
s zenrél y' S Zervgze I koz-reműk iidéséhez hrszz,Ájár ult.

8. A 7. ;lontba.n szabályozottakon túlrnenííen Vállalkozó a ktizbeszel"zósi e]járás s<;rírn megielölt
alválla]kozóin kívüli. a teljesítésben |0 ?o-ot meg nem haladó mértókben részt vevti a]vállalkozílt
kizírrólag Megrendelri egyctórtésér,el r,ehet igénybe.

9. Vállalkozó a f.entiekkel összhangban igénybe vett alvállalkozóén t1gy Í.elel' nritttha a trrttnkiit maga
végezte volrra' alvállalkozó jogosulatlarr igénybevétele esetén pedig t.eiellis rrrinrlerr rrlyan kírrért is,
amely anélkÜl nerrr kovetkezett vo|na be.

III.

Teljesítési határiclíik

l0. F.elek nregállapodnak abtran, hogy Vállalkozó jelen szerzódéSben r,iíllalt építési rnunkákat az
aján l atában foglalt telesítési Ütemezés szerint elvégzi'

A kivíte]ezes rniiszaki átadása nregkezclósének határicleje: 2|108. n*vetrrher 25. tn trrvábbiakban:
bcÍejezési határido).

Vállalkr:zó előteljesítésrekizfuőlag a Megr:endelővel kötött ktiltin rncgállaptlcliis szcrint jogosult.

Iv.
A felek jogai és köte|ezettségeio egyiittnrűkiitlése

l l. Sz,erződő íelek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésbcn lbglaltak maradéktalan
nregr.altlsítása rírc1ekóben Íbl,yamatosan együttműköclnek, ós jclőtren tájíkoztadák egyntást nem
csupán a' szerztldéses kötelezettségek teljesítésér:ol, de minden ol-viln köriilmóttyrol (tény, adat.
kérdés). amely a szerzcidés te]jesítéséIc kihatással lehet.
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Fenti kotelezettségi.ikrrek megfeleloen a t-elek képviseloik útjárr a késobbiekben nregltatár.oztltt
időpontokban. de legalítbb hetente egymással személyesen egyeztetnek. lrelvszíni koorclinácitit
tartanak.

Vállalkozri a leÍblytatott közbeszerzési eljárás alapján rnegkÖttitt szerzŐt{és' ii|etve f\{egrendelő
utasításai szelint köteles eljánti.

Az- r.rtnsítás netn te{edhet ki a munka megszervezésére, illetiileg nern tehcti $ teljesítist terhesebbé.

Mr:grcndelii köteles a trtr'tnkater|iletet a munka ntegkezdóschcz sziikséges áilapotban a jelen
szerzódés megk.jtésót kiivetően meghatiirozott idopontban átadni' \rírllalkozri köteles a terülctet
bizturságosan bekcríteni és órizni, a rneglelelti beúeset- ós trizvódclcmrti] a volratkr:ztj előírásoknak
rrtegtbleltien gorrcloskodrri' A felvonulás, valamint a közrnii-. és energiithasztrálat költségei
Vállalkclzót terhelik. A munkaterület átvételéttjl a műszaki átaclás-átr,éte| iclőptrnt1irig Vállalkozír
feleltisségge1 taftozik a munkaterü|eten végzett tevékenységéért, beleértve a trtunkirgépek. eszközÓk,
bel.enclezések és építósi anyagok tárolását és őrzését. az élet- ós r,agyonbiztr'rnsítgot.

Vállalktrzó kÓteles a munkavégzést úgy megszervezni, lrogy biztosítsa a rrrunka gazdasírgos és gyors
befe'iezését. Bnnek rnegfeleloen VÍr]]alkozó köteles a Megrertdelót nrirrc|en o}'van korülnrényrőI
haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességót vagy határidiitrcrr t.nónij c.]végzését
veszélyezleíi r'agy gátolja. Az értesítés eImulasztásából eredo kárért Vá||alkozó l.elelősséggel
tartozik.

Vállalkr:zó a nlunltir nregkezdésekr:r a vonatkozíl előírásoknali mcg{clelóen Úpítí'si naplót tt.v.it, s azt
{blya:nirtr:san vezcti, illctóleg az építkczós helyszírrén tanja n trrttnkn helcjczí:séig. Felek' a
nrttnkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges körülményt, arlatclt és utaSítii$t rögzítenek az építési
nap|óban.

Vál|alkozó feleliis rrrűszaki vezetője és adatai:

Név: . ' ' . . ' . . . ' .  . . ' . . ' . . . ' ' . . . . . . 'P icz inger Kr iszt ián

Lakcírn: ...,.. 9444 Fertőszentnrík|ós' Szerdahelyi u. 31.

Teletcrnszánr:. . . ' . . ' ' . . . . . . . ' .  ' ' . . ' . .06/96.2ó1.0l0

Jo gos u l tsági katrr' S z......,'.... FI\,IV. Ktiz|.ép. hl 08.002l tJ9

Megrendel ő által a kapcsolattartásra kijelolt szelnély :

i!{olnrír Istr,án, Németh Tamás, Heizer Zo|tán

Vá] lal kozri írl tal a kapcso lattalÍásra kije lölt személy/szervezet :

i\év: '...'...'. .'...Kiss Sándor fő.építésvezető
' l"elet irrrsz/rm:.. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .301626-95-19

Á felek |6,, |7. és l8' pontok szerinti, kije|ölt képviseloi jogostlltak lv{egrt:rtde}ő' il letve Vállalkozti
nevében az építési naplóba történő bejegyzésre. amely aztrnbatt nenr er.ednrényezheti a jelen
szerzóclés nrridosítását'
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2t\. Megrenclelő, illetoleg az á|ta|a kijelolt személy vagy Szervezet a Vir]]a!koz-ti' annak alvállalkozói,
illetőleg a teljesítósbe bevotlt egyéb közreműködők tevé.kenységét és luunkavégzését rrtinclenféle
kcllláttrzás rrólkül, bármikor jogosult ellenőrieni. Az ellenorzés azonban a sztikséges mórtéken lbl|tl
nent zavarhatja Vállalkozó munkavégzósóL. Megrendelő mitlden beépítc'rtc|ii irrlvag és elvógzett
munka el]erriirzésére jr:gosrrlt a helyszínen. vagy a gyártás helyón. Az ellerrÖrz"ést éS a rnintavételt
végzŐ szcmóIycket Megrendellti jelöl:i ki. Az építkeeés során az e]óirtak szerint e] ke|| végcztetni a
megí'elelrr vi'zsgtílatokat. A mintavételi és ellentír:zési lrÓltségek a Víllalk0zrj1 {grhelii{. A Megrcndelfi
bánrrilyen próba, vizsgálat Íüggetlen szakérlij által való e|r,égzését elrerrclelheti' A vizsgálatcrk
költségét, anrennyiben azok igazolják, hogy nem felel n.leg íi rrrinőség az eloírtaknak. vagy a
Megrenclelő által adott utasítáSn?ili a Vállalkozó viseli. Ellenkezo esetben a költség a lv{egrendelőt
terheli' Az eltakarásra kerÍi]ő nrunkák elkésztiltének vá:ható idópotlt"jártil V;illalkozti koteles a
Megrenclelőt 48 (negyr,entlyo|c) órával megeloztíen építési naplóban értesíteni.

Vállalkozti kötelessége a bontási anyagok' hullaclékok és kcirrryezetkárrlsítti anyagok
környezetvóclelrni kiivetelrrrényeknek meglblelő keze.lése és e|lrc11,'ezésc' valattlint a rnunkaterület
nrcllctti csapadékvíz clvezető rendszerek műszaki állaprrtának Íntr!'óváSa és rongálticlás csetén azok
heIyrcá11írása.

v.
A szerződés teljesítése

Megrendelo kizrírr5lag a hiba. és hiánymentes, I. osztályú minősógű teljcsítist r,cszi át'

A ntÍiszaki átadás.íttvóteli e]járást a Vállalkozó kószre jelentú:se alapján n iVícgr*nclelő tűzi lti' A
vírllalt teljesítési hatírrielőre szóló készre ielentés leadásárrak legkéstrbbi itiópontja ii r,áilalt határiclii
lejárta előni l5. nap. Az eljárást a Megrerrdelő a készre jelerttés kézhezvétele r"rtírni l4. napra ttizi ki,
melynek legkésőbbi idopontia a v:íllalt teljesítési határidő lehet'

A műszaki iítadris-átr'ételi eljárás kitűzésének feltétele az átadási tioktttnentlició .ióváhagyása a
Megrendelő r.észérol. Az átaclási clokunrentáció - a megvalrisulítsi tervek. rrte|5lnek példártyszárna 4
p ld .

A rrrűszaki átaclíts.átvételi eljárás lefolytatásárrak és az üzelnbe helyezési eljárás rnegkezdéséne,k
lbltóteIe a szükséges és a ntiiszaki dokumentációban tneghatároztrtt valarllellnyi létesítlrrény
rcnclelletésszerti |raszrrá]'atra alkalmas készültsóge az elóírt bizclnylatokhal.

.A m[iszaki áta<lárs.átvételre és annak idópontjára a Ptk' renclglkezései az iriinyarlók. A műszaki
áladÍrs.átvétel kcretóben észlelt tizemeltetést nem akadiílyozr:l lriányoliir( és sz|ilisógcs kiegószítö
munkákat a Vá|la]kozír térítés nélkii1 és az' altkor meghatározásrii kcrtil(i hatílr.icli-ire kiite|es elvógczni
(hián.vpótlás).

26' Az íitat|ás-'iitvételi eliárás f.entiek szefinti maracléktalan teliesítése eselél] az eijítrirsról a f'elek

'jegyzőkon;,vet vesznek fel. Arnerrnyiben az átadás-átr,ételi eljiirírs sikertelen, úg-l,, Vállalkoz(s az
ismételt írtadás-átvételi eljárás Í.eltételeit lraladéktalanul teljesíti és az iítacilis.íttr'ételi eljárásra új
időpont rnegállapítását kezdernényezi Megrendelónél.

VégszÍrrnla csak a sikeres átadás.átvételi eljárást ktlvetően nytijthatti be.

Vállalkozó határidőben teljesít, ha az áÍadás-átvétel a szerzödésben e]ijírt lratáridőrr be|i.il, illetŐleg
hatánlirprrn rnegkczdődtitt. kivéve, ha a Megrenclelő a szolgáIttrtást nerl Vettc át.

21.

22.

24.

?5.

27 .

28.



30.

32.

29. i\z iítadás'átvételi eliárástól számított egy éven belÜl az építési beruhítziis trrlrtlk/tit isméte]ten
nregvizsgálni (uttif-eli'ilvizsgálati e|árás)' EZt aZ eljár.irst Megrerrdeló készíti elő es lrír'ja Íneg al.ra a
Vállalkozót'

VI.

Módosítások

Felek tudclmással hínrak arról. hclgy a jelen szerzctdós rrrridosítására liilz'ös rncg*g-vczóssel. kizártilag
a Kbt.-bcn loglalt {,eltételek maradéktalan teljestilc<se esetén r,an lntid. I\,tegre.nc1c1ii e rettde]kezésekre
figyelemmel jogosult a k.ivite]ezésre keriilo építnrény vagy egyes részcitrek rrrini5ségi, nrennyiségi
válttlztiÍásiíra'

31. Nenr nrinosül lvíegrendeló részértll t.''ténő változtatásnak, ha a tervntódositás a Vál]alkozó
érdekkÓréberr feltnerült ok miatt szükséges (pl' az elriirt anyag netrt szetezhető be).

IV1inden, a jelen szerzódéshez és az azt megeltizÖ ktizbeszer"zési eljiiráshoz kapcsolórJó
tervrl.okunrentációt' és egyéb okiratot a Vállalkozó a kivitelezlretirség szer]lporrÍjábtll .1
szer.zcicléskÓtést megelozrjen saját f.elelosségére ellenőrzÖtt. Erle tekintettel a terr,:clokurrtentáciti,
illetőleg az egyéb okiratok esetleges hibájára vagy hiányossági{ra vai<i hivatktrztissal a késcíbbiek
soriin szerzőclésrrtócklsítás nenr kezdernényezhető.

Antennyibe n a kivite]ezés sorátt előre nem 1átható rrriiszakí prob|énuíkkal kapcstrlatosan
Vállalkrrzcirrak kórdó.se rnerül {.el" Írgy l\4egrendelti erre 5 (öt) tnlLnkanaporr bcltil a szüksc<ges
{eIvilágosítást megadja.

Vá]lalkozó kÖtelezettsége, htrgy az érdekkijréberr lblnrerülci esetleges tnódclsításclk, pontclsításclk,
tervért'elnrezések (a tor,ábbiakbarr együtt: módosítás) rendezéséher' a Lel^vet,ó közrerniikijdését ós
renclelkezósre állását bizttlsítsa, Abban az esetben, hir a módosítás Vli]]alkr:zír érdekktirében merül
fel. lvÍegrende|ri jogosult a nróclosítás szakmai megalapr:zottságÍt Vrir]lallir.lzó költségérr
eilenőriztetni'

Határ.iilő móiJos ítás indokául id rijárási tényezti nem érr'ényesíthető.

vII.
Yállalkozási díj' fizetési feltételek

36. Vállalktrzót a jelen szerződésben meghatílrozott felaclatok hibátlan és hiÍrrrytaJan teljesítéséért
összese n 14.622,653,. F.t + 20 c/a ÁI;A, azz7z Tizerrltégyrrrilliír.lratszrizhuszonkétezer.
lratszáztitvenlráronr forint + ?0 % á|talános fbrgalmi adó összegu virllalkozási díj illeti rneg. Etlnek
meefelclően a i'állalkozási díj teljes bruttti összege: 17.547,|84,. Ft^ ar,a.t-. ,l'izenhétni||ió.

ötszáznegyverthétezer-egyszáznyo|cvannégy Ítlrint átalán-v.á..

A szerzodós szerittti munka a200,|. óvi CXXVII,. tv, 142. $. alapján Íbrdított aclrizás alá tart<rzik.
anrinek érteltrrébcn Meurendelő köl.eles a {izetendó adót a bcr'alliísiilrir bciil]rtirni. A Vá]lalltozó
szárnlíri'lran áthíu.ított Árn-t nem tüntethet Í.el.

-).).

34.

35.

. 1  t .

38. Vállalkozci részszárlrla benyújtásfua nem jogosult'



39. Végszárrila aklior' rrr,,irjthatÓ be. ha VállalkclzÓ és Megrendelii a jelen szerzÓc|és szerirlti átac{ás.
áh,é'te|i el.iárást sikeresen |eborryoiítrrita, és ar, cl.l.e l,ollaÍl(ozÓ.iegyz{ikölryr, aiáírásra ker:üit.

40. A te|jesítés igazolás alapján kiállított végszirmlán szerepló összeget a Megrenclelo Vá]lalkoz-ó
103CI00CI2.1041|417.4902Ü017számú bankszánláiára 30 mpoÍl beliil áhrtal.ia.

41. |r,íegrendelÓ liizár'ólag a r'onat|ioz<i jogszabály,olrban nreghatározott alalri és tartalnri
kovef clmón'yelineii rn e gí:ele lő sántl át Íbgac|j a [re.

4?, Megrerrdelő előlegef ueln bjztosít'

wn.
Késedelmes te|jesítés' meghitisulás

43. Szerzflclő felek rrregállapodnak. lrogy amerut-vilierr a Vállalktrzó ajánlatábarr foglalt tel.jesíiési
határidőt Válla|kaz<i késeclelnresen teljesíti' írgy rraponta 50.$00'- Ft késeclelmi kotbért kr.lteles
Íizetn i napiári n ap i k ésedeln: i kiitbérkérrt.

14^ Amenn-yibsn a fbnti hatái'iciii tekirrtetétlen Válla|kozÓ szánrára felróhatÓ míldirn 30 1har.n:inc) napot
meghaladó kósedelembe esik, *w azr f'eiek olyan Íbkú szerz,Ődésszegésnek tekintik, amely alap.ján
Megrencle|ő egyr:ldalúair p-akorolhatja elál|ási jogá1. Ez esetben lt,,legrende|o a te|es vállalkozási díj
40 (rregyven) %.ára j ogosult negh i úsrr lási kötbérként.

45' lvtegrencle|ö a ktjtbért nreghaladó kárának él"vén.yesítésére is jogtrsult.

46, Megrendelő a 44. pclrrt szerinti eliárásrn iogosult az alálrbi esctekbeir ís:

. Vá|lalkclzó ellen cscid-. fe]szárrr'olási vag1,végelszámolási eliárás irrdui;

- Vállalkozó nréltárryolható ok nélkiii nenl liez-dte meg a szerzcidés teijesítését:

. Vál|a|litlzó a, te|iesítést Íe|Íliggesztelte és Megrerrclelti erre irári.vuló írásbreli leiszólít-.isának
kéz}ezvételét követő -l0 (tiz) napon beliil nerrr fbl1,tatta;

. Vállalkozó a je|en szerzódés rendelkezéseive| ejlenté'1esen von be alvállal|rozit vag-v- egyéb
közremij ködőt a ielj esítósbe:

. Vá|lalkrrzi egyéb srilyos szo.rzodósszegist követ el'

17. Megrendelö ijzetési liéseclelrire esetón Vir||al|rozó a l(bt' rendelliez.éseinek nregÍeleiiien jogosrrlt
azr.rnnali lreszedósí megbízást ben1i1itaní, illetőleg a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kiivetelni'

x.
$zavatossítg' jótá||á$

48' A jriiállá.si garancía. ídtitartamárak l*járta elott a Íblck a Megrcrrdelti ítltal l*itiizöt.t ii{őporrtban
bejíirást tat1atlilk és irz esetlegesen nrég fennállÓ hibál<'icjl. hiírnyosságtlkrÓl .jegyzÓkönyvst veszneli



49.

fel. A jegyzoktittyvben rogzített hibákat Vállalkozó legkésobb l.5 (tizenŐt) naport belÜl kijar'ítja és
teljesítést írásban készre jelenti Megrendelő részére.

Vállalktrzót a t-entieken kívül a jogszabályokban meghatározott i.leiti kötelezrí alkalmassági idő is
terheli.

x.
E|átlás a szerződéstől

A Megrencleiő a szerzcidéstő] bármikor elálJhat' köteles azonban a \iá]]a]kclzii kár:át megtóríteni.

l.la a rnutrka vógziíse strrán a tónyek ara engedttének kÖvetkeztct,óst, |rogy a tclj*sítés lribás lcsz, a
Megrendel(1 a {i:gyatékosság kiktisztÍbijlésére tűZöt,L lneglbIelő |ratáricli'í sikt:rtclcn cltelte Lrtán
gyaltorolhirtja a hibás teljesítésébőI c.redo jogokat.

5l. Atnenn,v'ibcrr a Vállalkoeó a beÍejezósi határidohöz képest több nrirrt. 30 (harminc) napos
kósedelenrbe k'ertil, az ajánlatkériinek jogában á|1_ az elállási jogírrrak gyiikorlása é,s a 14, pontban
nreghatározott ktjtbér érr'ényesítésén túl _ a Vállalkozót a munkaterüIetről ler'otrultirttli és a lrátralevrj
munkát rnás r'állalkozóval befejeztetni. Á miir teljesített munkarészekrc a Vállalktlztj gararrciá|is és
szar.attrssági kÓtelezettségeit irz i |yen beavatkozás nem midosít 1 a.

xI.
Titoktartás

52. Szet.zod,tj felek megállapodnak abtran, hogy a jelen rrregálIapodirsbarr fbglalrirkat, valantint a
teljesítésÜk sorátt az egymásnak átadott inforrrrációt bizaIlnasarr. tiz,leti titokkértt kezeIik. Ez
értelemszerűen nern r'onatkozik arra az információra" anrely titokb;rn tartását jogsz"abíly tlem teszi
]ehetóvé.

I{a a l\4egrenclelil a Vállalkozó teljesítése révén új elgondolásról, lttegolclásrtil r.agy rrrűszaki
ismeretról sz,erez tudomást, ezt a Vállalkozó előzetes hclzziriírrulírsa nélkti] ntiissa| rrcrrr kőzölhetj.

xil.
Nyilatkozatok

Felek kifelentik. hogy

- kel|íj Íelhatalrrrazással ós jclgktjrclrendelkezrrek jelen szerzijdós irliíírírsíu"l és teijcsítésérc;

- a ie|en sr,eruődés aláírását .dZ effe kijelcilt vezetir' i)letóleg a ceg igazgfltósírgü. \'üg,v vezetti
testiilete szabá|yszeriien engeclélyezte és az rrregÍ'elel az erre vonatktlz(l 1<lgszabályi
renrlelkezéseknek;

- a .jelerr szerzÓclést a fél nevében aláíró szenrély megfe}elii, ir vonatkr'rzó jogszirbál5,ok által
nregkívírnt regisztrírlt aláírírsi joggal rendelkezik, így részéról a szerzőclés alíríriisa és teliesítése
nem ereclményezi más. olyan szerztclés r'agy egyéb jogny,.ilatkclzat megszegését. ntelyben félként
szerepel:

- nincs o1yan |iiggoben ler,tj kötelezettsóge vag,v órclekkörélrcn lévő rltás ]<iirti]rttóny, antely
kedvezijtlentil hathat a jelen szerződésben Íbglaltak érvón1,.cssc<góre. tcljcsítósól.c vagy saját
teljcsítési kószségére. i llc-t ve kópességére.

A jelerr szelrzclcléssel kapcscllatt'ls bármiIyen kérdéslren a {*lek írtísban teszttck nyilatkozatclt
egymásn ak, aj átl crtt, tórtir'evényes levél ritján.

50.

53.

54.

-55.



xIII.

Jogvitrák rendezése

56. Felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útjírn kívirnják rendezni, s csupán
akkor tordulnak bíróságltoz. lra a tárgyalásos rendezés neÍ}l vezetett ereclményre.

5,|. .Atrlennyiben a tiír.gyalások azok kezdeményezéséttÍl szánrított 30 (harnrirrc) napon beli.il rtent

vezetnek ercrlmén-v.re. úgy f.elek alávetik magukat a pertárgy értékritól liiggclen a Pápai Városi

Bíróság kiz-ártilagos illetékessógének.

xtv.
t.lgyéb rende|kezések

Az iqán|a1,i tblhívírs. n dokumentácií:l, a helyszíni szem|e iegyiliikiln1,ve, Vál}il|kozó ajánlatir,
val'anrint' a7. el,tn kívül Íbltet't cgyób ltérdések és aZ. ez,ekre iidttt,t válaszok l jelcn szerzŐcltis
elr'ílasztha1*ilan részét kópezik. A'rnennyiben a jelen pr:nt szcrinti r:1iirirÍok' llleltóleg a jclcn
szerzőrlés szövege ktzott ellentmondás lenne' (:gy az előbbi rrkiratok sztlr,e5;e az irítn1,adír'

tlg;zancsak ajelen szerzódés elválaszthatatlan részét képezik a szerziídés rrrellékietei'

A jelen szerződés mellékletei a következők:

1' szírmú melléklet: ajánlati felhívás és doktrmentáció.

2. számű melléklet: Vállalkozó nyertes aj/an|ata,

3' szárnú melléklet: Műsztrki ütemterv

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a P<llgírri Törr'énykönvv. r,alatrrint a vonatkozó
egyéb jogszabályok rende|kezései az irányadók.

Jelerr megállaporJást a felek képviseloi elolvasás és koztrs értelrrtezés után, mint kinyilvánított
akaratukkal mindenben nregegyezőt, jóváhagyólag aláírták'

}'ápa. 2008. október.

-58.

59.
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