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Yá||alkozó liijeött az a']ulírr:tt
szerillÍ':
I.
Eliíznrények
1.

(a trlr'ábbiakbarr:
nrintaiárrlatkó.ró
I\,ÍegIende|ó"
a ktrzbeszerzósekről
szólíl2003.óvi CXXIX' 1ijrvdÍ}y
Kbt.l alap.iánnyílt kcizbeszerzésie|árást (a to\'ábbiakban:kozbeszer.zési
eljárás) ftrlytatottle.
NÍegrencleló
a ktrzbeszerzési
eljárírstirrgyátéstrrerrnyiségét
az ajárrlatif.ellrívírs
2, pontjábanhatárclzta
meg.
A beszerzés
tárgyaésmerrnyisége:
Pópa, vórosi titípítésekIII.
o

2.

Pápa, ,leges utca barkolatfehÍjítósa

(isszevetelttc.
l\,{egIendcIo
a kozbeszerzési
eljárásábanbenyÚrjtott
rnegvizsgílta,egy,miissa|
ajírrrlatoltat
éscliintését
2008. október .1rrapjánkilrirtlette.Megrendelokiizbeszer.zési
e|jiir.iisbarr
lrcrzottdöntése
szednta kcizbeszerzési
eljárásbana nyeÍesajánlatter'őVállalkozó lett.
II.
A szerződés tárgya

.3'

4

5.

Iv{egrendeló negrende|i, Vállalkozó pedig elvállalja a szerződés tílrgyát képezii, I/l. pont szerittti
(a továbbiakban: létesítmény)építésinrunkáítlak teljes kör.ii tnegva|ósítítsírt
létesítrrrény
a jelen
szerzocléshezkapcsolódó egyéb mellékletek, így ki'ilÓnrlsen az ajánlati felhívirs és cjoktrment;íciti
tarlalnrir szerint. Vállalkozó kötelezettséget vállal a1Ta, hogy N4egrcnclclő szátttára a jelerl
szerzőclósbcrtttle*határozclttmunkákat saját költségénelr,égzi.

Vá]la]kozó Íbladatatovábbá rnindenegyób a feladatrrregval
tnltnka cl r'égzc<sc
ósítíisáhclz
sz-Íikségcs
ós ktiltsógeinekviselése.különiis tekintettelazon melléknrunkírkra
és rálbrdítlísirkra,
anrelyek a
vonatkozószabványokésa szakmaigyakorlatszerint a nrutrka'
elr'égzé
sóltcz.larl'trztlirk,
A ktizbeszerz-dsieljárásltoz, illetŐIeg a jelen szerzi\dés|lezkapcsolótló vagl1',
lnnak rrrellílrlctótkópczcr
okiratokr:n kír,ti]iegyób tervek, dokumetltttlnok elkészítése
VálIalkr:lzó Í,.elarlata.
Az ily.errterr'eknck.
dokumentttmokrrakmittden tekintetben összlrangban kell lerrnii'ika ktrzbeszerzt<si
r'liiírássalésa jelen
szerzodéssel'ésazcrkatelrjzetesenVállalkozó ktitelesjóváhagyrÍscéljírbc1|
N,Iegrerrdelonek
bemutatni.
tsiír.lrrilyena VíilIalkozó vagy tervezője által kezclerrrényezettrntiszirki r,;íltozás rr,irinlatkérői
enget1élyezése
e|ott a Vállalkozó k<itelesa változás költségkihatásait bentutittni' és a iv{egrendelővel
jói,iíhagy,atni.A változás r,égr.ehajÍása
csak ilyen jílváhagyás utiin lelretséges.fiiel.t aZ e nélkül
vé*zri:tt
bármilyen eltér:ést
a Vállalkozó saját kockázatára hajtja vógre'
Vá]]alkozó ti}blr]etmunkákelvégzésófenem jogosult' A mr:gr'alósításkÓltségc tterlthaltrdhatjalrreg a
Vá] lal kozri aján l attibartnregjel őlt ellenszol gáltatás tisszegét.
I

P

?"\k-

6'

vállal arra'hogy
Vállalkozó kije|enti,illetve kötelezettséget
-

a jelen szerződést,annak mellékleteivelés a kapcsol<idtiir.atokkaleg.viittte]tes kŐriien
azt korlátozá; nélktil ;elen aláírásával
megr'izsgálta,hiártytalanu]elolvasta és rnegértette.
jogilagkötelezonekismeriel;

.

az' ajánlatkórt<sidokum*.'rrtációtnlegisn:erte és a7,t a trtltnka *lr,dgztjsénckalapjául
rrlegl.e1elórrek
találta;

.

r,ag-v
megértette'
azokirtnenttar|jaór.{elmet]ennek
a dokr'rmr..ntáció
ésegyébokiratokszcivegé.t
kótórtclrniinek;

-

k;rpot|:
kéréseknél
kielégítő'elógsógesm:rgyariizittt;[
aZ'eseilegesÍ.elvilágosítás

-

a sz,erzőrlés
tárgyátjelen szerződésrendelkezésein'ek
meglblelóenrjs a'z alrbattsza|rál'yozr:1talt
szerirrt.a vonirtkozó magyar elóírásokatbetaÍtva.I. clsztályúnrirrósógbcnés I' osztáiyú
anyagok felhasználásával a szerzódés szerinti határidőben. saiÍrt kÖlfségénhiba- és
biánynrentesen
elkészíti
;

7,

Vállalkozr5a jelen szerződésboleredtijogainak éskötelezettségeinek
harntitrlikszenté|yre
tiir.ténő
Vállalkoztlnak kell teljesítenie.
Á tel.jesítésben
l0 %
átnrházásírra
nenrjogtlsult.A jelen szerzodést
illetőleg egyébrésztvevőként
feletti alr,iillalkoztiként'
csak olvan szetnély.illetr.e szervezetr,ehet
részt.akit/arnelyetVál]a]kozó ajánlatálranmegielölt. Fe]ek az utítbbir:cnclcll'*zésto|
csak akkor
kijvettler:beállcxt
térhetr:ek
el' ha az álta]uk előre nent látható oknál Íbgva.a szerzijclrjsliiitóst
körti1nrérry
í.olytána szelződésvagy annakegy részenetl r'oinateljcsíthetőérl,{cgrcl:dclőaz egyótl
szentó 1-v,sZerveZet kiizrenrűkticlóséhez hozzőjárult.

8.

A 7' prlrrtbanszitbílyozcrl'takon
túlnrentjerr
Vállalkozó a ktizbeszct"zósieljárás stlrÍmrnegielölt'
a]vállit]kozóinkíviili. a teljesítésben
10 vo.otnleg nem,Iralac1ómértékben
rószt vcr,ii a]vállalkozí;t
k i zárr5laglvlcgrenilel
í5egyclórtisór,elvchetigénybe.

9.

Vá|lalkozó a t'errtiekkelösszharrgbanigénybevett alvállalkozóét r1gyÍ'eiel'ntittthaa rrtunktitmaga
is,
végeztevolna, alvállalkozó jogosulatlarrigénybevétele
eseténpecligÍ.elelőstnitltletti-ilyarrkiírér.t
amely arrélkülnernkijvetkezettvolna be.
ilI.
Te|jesítésilratáridők

l0.

r,állalt építésitnunkákat az
F'elek megállapodnakabban. hogy Vállalkozó jelen szerzoclésl.len
ajánlatábanfbglalt tel.jesítési
Üternezés
szerint elvégzi'
határicleje:200Íl.noventlrer 25. (a továbbiakhan:
A kivitelc.zósrntiszaki átadása nregkezclósének
határidó).
beÍejczósi
szcrilltjogosult.
Vállalkozcielőteljesítésrekir.6,rő|ag
a Megrendelővelkötött ki.ilonrncgállapi:clís

w.
A felek jogai ésköte|ezettségeí'egyiittnriiködése
1l.

Szerzöd(j le]c-k nregái}apodnakablran, hogy a jelerl szerződésbcn }bglaltak rnaradéktalan
lblyanratosarregyiittműköclnek.és íclőherttájókoztatják egyntást nem
megr,alósításaérclekében
kötelczettségekteljesítésérti|,
de minden olyan k(iri.ilmónyriil(tórry, adat.
csupán a szerző<léscs
kihatássallehet'
kórrtós).atne|yit szerzodéste]iesítésére

Fenti kcitelezettségtiknekmegfelelően a felek képviselőik útjifuta késóbbiekben meghirtár.ozott
időpontokban. de legalább hetertte egymással szeméIyesettegyeztetnek' helyszíni koorrlinác.-ir.it
tartanak.

12.

Vállalkozti a leíblytatott közbeszerzési eljárás alapján ntegkötött
utasftás;tiszeri nt kötr:Ies eljánti.

szer.ziidis. il'ietve Megt"enclelő

A7- utasításnern terjedhetki a mrrnka megszervezésére'
illeti1leg nern tehcti a teljcsítóstterhesebbé.

ti.

MegrendeliÍ kötelcs a mrtnkaleriiletet a munka nregkezdóséhez sziikséges áliapot}:an a je|cn
szerzödós rrlegkötésót kiivettjen meghatározcrttidőpontban átadni. Vírllalkozó kijteles a területet
bizttlnságosan bekcríteni és iirizni, a rnegÍ.elelőbalcset. és tűzvéctclemriilir vonatkt:zt5e|ijírásoknirk
nregt.e|elóen gorrdoskodni. A felvonulás, valamint a kiizmii, és energiahasználat költségei
Vállalkozót terlrelik. A munkaterület átvételétőla műszaki átaclíts.írtr,dtel
iciőpont^iírig
Vállalkozó
fele|ősséggeltarrozik a munkaterü|etenvégzetttevékenységéér1.
beleértvea nunkagépek. eszközök,
berenclezésekésépítésianyagok tárolását ésőr:zését,
az élet-ésr,irgyonbiztonsitgot.

14. VáIlalkozó kóteles a munkavégzéstúgy megszervezlri, lrogi,-biztosítsaa nruttka gazclaságosés gyors
befejezését'E'rrnek rlegfelelően Vírllalkozir köteles a Megrerrdelót nrinclen olvan kiirÜlnrényről
haladóktalanul értesíteni,amelv a teljesítéseredmónyességétvagy határidotrerl tÓrténij elvégz"ésót
veszélvczteti \'agy gátolja. Áz értesítóseImu]asztásábd ertltjcr kárér.t Vállalktrzó í'.elelosséggcl
tartozik.

i5.

Vállalkozó a tnunka megkczdésekor a vonal'kozírelőírásoknalt mcg{tlcliierr épÍtési
naplót tryit, s azt
ír:lyarnatr:sanvezeti, illetirleg az építkezéshelyszínén tal1ja a munka beÍ\cz.óséig. Felek a
nruttkavégzésselkirpcsoltltos minden lényegeskörülmérryt, adatot és utasítíistr'ögzítenek az építési
naplóban.

ló.

Vállalkcrzó felelis rttüszirki vezetője ésa<iatai:
Név: ......'..'

. . ' . . . ' . . . ' . . . ' . . . ' P i c z i n gKer ri s z t i á n

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

Telefbnszárrr:
...'...'..''...'.

.....'.06/9ó.2ór.0l0

Jogosultsági
ltarrr'Sz...'...'..''
FI,Iv.Közl.ép.Á/08.002/09
l?

Megrerldeló
általa kapcsol
attartásra
ki.ielö lt szemé
ly:

'[amás,
Molnár.Istvítn,
Németh
Heizer Zo|tán

1 8 . Vr1llalkozó által a kapcsolattartásra
kije|ölt személy/szervezet:
Név

Kiss Sándor fő.építésvezető

] . e l e f i l t l s z á m :. . . . . . . ' . . . ' . . . . . . . . .

30t626-9s-rg

o, i l letr'eVál lalkoz<i
I 9 . A felek |6', |-|.és l8' pontokszerinti,kijelölt képviselőijogosultaklr{egrr-rldt'l
nevélrenaz építésinaplriba tijrténtibejegyzésre.amely azonban ltetrr et.edlr.tényezheti
a jelen
nródosítását.
szer:zoclés

20. Megrenclelő, illetoleg az á|ta|a kijeltilt személy vagy szervezet a Vírllalkozí;, zttlnak alválla}kozrii'

rrrindentéle
és tr:rttrkavégzését
illetőleg a teliesítésbebevrrnt egyéb kiizrernűködők tevékenységét
kor]titozás nólkül, hármikor jclgosult ellenorieni. Az ellenirzés azttnban a sziiliségcs mértóken l.elti]
Megrendelő minclen beópítcnclii irnyag és elvógzctt
nent zavarhatja Vállalkozó nrunkavógz,ését.
munka ellenőrzésóre jogosult a helyszínen. vagy a gyártás hel'vérr,Az ellerlőrz-óst éS i1 rnintavéte]t
során aZ e]óírtak szelitrt e] kel| végeztetnia
vógző szcmólycket Megrerrrleltijelöli ki. Az rípítkezés
ltöltsógek a Vállalltoz<jtteíhclili..A 1\{egr:enc1elfí
megíelelti vi'zsgá1atokat'A mirrtavételiésellerrőr:zési
próba, vizsgálat Íüggetlen szakérlcl által való e|végzésételrerrdeilreti. A vizsgálatok
bárrrril1..err
költségét, anrennyiben azok igazoljtík, hogy nem felel meg a nrinőség az elirít'takrrak.vagy a
Megrenclelő által aclott utasításnak,a Vállalkozó viseli. Ellenkezii esetbett a költség a Megrentlelőt
terlreli. Az eltakarásra kertilő rnunkák elkészültének várhatti idópontjírrti} Víillalkozó kÓteles a
naplóban értesíteni.
Megrencielőt 48 (negyvennyolc) órával megelőzően építési

2l

VálIalkrrzó ktitelessége a bcrntási anyagok. hullactékok és körny.ezctkárositri anyagok
kÓrnyezctvóclelrni kÖvetelntónyeknek rrreglblelő kezelrlse ós e||rclyezósc. valatttint a munkaterület
nrelletti csapadékvízelvez,ető rendszerek mtiszaki állapotának rne;;óvása c<srongálócláS eseténazok
helyreíi|lítása'

v.
A szerződésteljesítése
veszi át'
22. Megrendeltikiz-árólaga hiba- éshiánymentes'I. osztályúminósógii teliesítést

23. A műszaki átaclás.átr'ótelieliárást a Vállalkozó készrejelentóse alapján a iVTcgrcndeliittizi ki' A

vírllaltteiiesítési
hatiirirlőr.e
szóló készreielentésleadásárraklegkésiibbiirlopontjaa r,iíllirlthatáriclii
r"rtiini].1.napratiizi ki,
kéz}tezr,étele
lejártaelclni 15. nap' Az eljárásta Megrendelóa készrejelerrtés
lehet.
határidó
mel-vneklegkésőbbiiclópontjaa r'állaltteljesítési

jírl,iirhagyiisa
a
Í.eltétele
az átadási ciolttttneIltiiciri
eljárás kitűzésének
A műszaki iitadÍrs-átr'ételi
4
tervek. tltelyttekpéldányszirnra
Megrende|órészérö|.Az átaclásiclokunrentáciti a nregr,alrlsulási
pld.
4,1

eljárás lefolytatásánakés az üzemlre helyezésieljár.írsrnegkezdésének
A rrrűszakiátaclás-átvételi
Íbltórelea szüksóges és a miiszakí dokumentációbanmeghtrtárclzotlvalirtnettnyilétesítmény
az előírtbizcxtylattrkkal.
használatraa]kirlmaskésztiltsége
rencleltctésszeni

és annak idöpr:ntjáraa Ptk. renclclkezóseiirz irányadók. A mtiszaki
2-s. A miiszaki átaclás.írtvételre

kiegészító
keretébenészleltiizemeltetést
nern akaclályozó lriányokat és sz.Likséges
írtadírs-átvóte]
kerlilii lratáritliirekiiteleselvrigezni
nélkü|ésaz,akkor megha{ározásra
munkákata Vírlla]kozótérítós
(hiánypótlás).

a t-elek
eseténaz e}iírrÍrsról
teljesítése
eliárírsf'entiek szerinti maradéktalan
26. Az átarlás.átr.ételi
jegyzókonyvet r,esznekÍ'el.Amerrnyibenaz átaclás.átvételi
eljárílssikerte|err.úg1,'Vállalkozó az
eljárásra Ítj
teliesítiés az íttadiis-iitr'ételi
eljírrásfeltételeitlraladéktalanul
ismételtátadás-átvételi
őnél.
kezdernényezi
Megrerrdel
időpont rnegiiIlapítírsárt

be.
nytí.itható
eljár.ástkcivetoerr
c-saka siket.esiitadárs'átvételi
2-|. Végszirrrrla
28.

belÍil'illetr5leg
elijírrhatárid'orr
a szerződcisben
Vállalkozci határidóbcnteljesít,ha az átadás.átvétel
\'ettc
netn
á|.
kivéve,ha a l\{egrendelőa szolgá]tatást
határrrapon
rnegkezdődtitt.
4

2t). Az- átac{ás-átYételieljárástól szátnítotteg'v.ér'enlrelÍi|az építési
beruházás rrrunkáitisnrételterr
megvizsgállri(utófb'liiivizsgiiatieliárás)' En az el|á.rástMegrencl,e|ő
lcósz'ítielő éslrÍr'ia'n'ega':r&a
Vállalkozót.

vt.
Móclosításolt

i0.

Felek tudonrássalbírnaliirrról, hogy a jelen szerz-ődés
rnódosít'ásírra
közös rrreeeg1,.ezéssel,
kizáró|ag
a Kbt.-ben foglalt 1bltételekmaradóktalantcliestilóse eseténvan nród' Ivíegrendeltle rendelkezésekre
jogosult a kivitelezésrelieríi|r:építmény,'
lig1,e|enrnre.l
Vag),,eg}'esrészeinekrniníiségi,menn;'iségi
vá|taz,tatására,

3 1 . Nem minosiil \4egrendelő részérŐlttjrténor,áltoztatfisna|i,ha a tervmódosítiísa Váílal|iozó
('p|,az".eliiírtanyag netn'sz.,o'rezhető
é.rdekkörélron
Íblllrerilltok míafi sz-iikségcs
be)'

Il4irrclen.a jelen sz'"erzcldéshez
és Í||7'az'l niegelÓz.ő lqÖzbeszerzésieljáráshoz kapcso|ódÓ
tervdoiirurrer*áciiÍ és egyéb crkiratot a Vá|lalkozi a kiviteiezhetősig szempontiábil a
szerződéskötéstrrregeiőzőerr saját felelősségóre elleirorzött. Erre tekintet"Íeia tervdokuncntáció,
illetőleg az egyébokiratok esetlegeshibájára vagy hiárryosságáravaló hivatkoással a késiibbiek
soi.ánszerzódéstttódr:sítás
nem kez'.denrényez''.hető.

33. Amennviben a kil,itelezéssorán előre nell.l látható műszaki prob|émákkalkapcsolatosan
VáIlalkozxrnakkérdéserrreriil Íb'l,úgy l\4egrendelöerre 5 {i't) nrtmkanaponbelül a sziikséges
feiv il ágosítástnregadj
a.
pontosíiásrrk.
34. Vállalkozti köteiezettsége,hoE,. az érdekkÓrében
felmerüló esetlegesmódosítrást'rk,
tervértelmezések
renc{ezéséhez
a te*ezó közrernűktjc|ését
és
{a t,ovábbiakbaneg;-üt{:nrót.|osítás)
rneriil
renci'elkezésre
állasát bixosítsa.Abban az esetben'ha a rtlódrrsítás
Vállalkozi érdekkörében
ful, Mcglendelií .iogrrsult a rrrr'1t|osítirs
szaknai mcgalapc'zonságátVállalkozó liöltsógétt
eIlenőrizietni.
35" Ilatzu.időmódosításindr:lkáulidoiíu:ásitónvczclnein {rvónyesft|tel,o'

Vil.
Vállalkozási tlÍj' fizetósi feltótelek
36.

VállalkozÓt a jeien szsrződésbenmeghatár'ozcrtt
feladattlk hibátlarr és hiánytalan te|iesítéséért
iisszesen 3.357.483'- Ft + 20 % ÁFÁ. a7uz Háromnrillió-háronrsr:tziitvenhétezer.
nég-v-száznyolcr'arrhárom
forint + 2ÍJ% általános forgalnriai{ó összegii vállalkozásj dii itleli meg.
Enrrek megfeleliien a vállalkozási dii tel.ies bruttó összege: 4.Ü28.980'- Ft, azaz Négynril|ióhuszonn.volcezer-kilencszáz,n1'olcvanfrrrintáíálányár'

ac]iz.ásalá tartozik,
37. A szerz<idés
szer'intimunka a2007. éviCXXVI|.w. |42. $. atapjánfor.dított
anrinek értelnrében
lvÍegrendeli1
kötelos a Íizetenclóadr.ita bevailásábabeállítani.A Vállalkozó
szánláibanáthárított
Af A-t nemtünteÍhet
fol'
jB.

Vállalliozi részszámia
beny'Í1itására
nem.iogosul{^

39.

Végszárnlaaklior' ny,írjthatibe. ha VállalkozÓ és Megrenclelija jelerr szerzÓd'ésszerirtti átaclásáfi,ételiel.iárástsikereson lebonyolítcrlla"
ésaz erre i,orratkozi.iegyz.5kön'vr,aiáínísrakeriilt.

40.

A teljesítésigazolás alapján kiállított végszámlánszereplii összeget a Megretldelo Vállalkoz-ó
10300{|s2.184L|4t7.49020017számú
bankszánrláiára30 napon beliil áfutalia.

{ l.

lr,legrendelÓ kizár'rl|ag n v*nat|ir:zci jogszrlbály'okban meghatáromtt alaki
kor'etelmérr!'eknek
rnegfeIelő sánrláÍ Íbgactj
a |re.

42'

Ir{esÍendelőelóleeet nerr:rbiáosít'

és tarta|nri

Yrn.
Késedelmes te|jesítéso
meghitűsulás
43.

Szerzőclő felek megállapodnali. hogy amenn-vibena Yái|alkozó qjánlatába:r foglalt teljesítési
hataridót Vállalkoz<l késecle]mesenteljesíÍi"itgy nap*rrta 50.000'. Ft késeclelnri kt'tbértktiteles
Íizrirri napiári napi késedelmj kiitbérként.

14,

Amennyiberra ferrtihatáridi5tekirrtetébeil
Vállalkozr: szánrárafelróhatÓ mÓclon 30 1harminc)napot
meghaladi kósedelembe esik, űw att Íslek olyan Íbkúszer.zŐc|.isszegésnek
tekintik, aln'ely alap.|án
Megrendelő eg;-olda|úan
g;*akorolhatja
elál|ásijogát.tiz esetbenMegrendelőa ie|es vá||alkozásidij
40 (rregiverl} Yo-árajogosult nreghi úsu.lás
i kötbérként.

45'

Ntegrenc|e|öa ktitbér.t
is jogtlsu|t.
nreghaladrikárának érvényesírésére

46,

Megrendelő a 44' pont szeríntieliárásrajogosultaz aiábbi esctekbenis:
-

Vá|lalkclzó ellen csód-. felszálrrolásivag.yrégelszámoiásieliárás indul;

-

meg a sz'.erzci,dés
teljesitését:
VáIialkozi rnéltányolhatóok nélkiilnem liez.,dte
Vá||alliozó a, te|.iesítést
l.e|ltiggesztette
és Megrencieloerre irá,n1,ulóírásbe|ilblsailításának
kézhezvótelétkÖvetŐ l0 (tíz)ilapon beltil nonr fblytatt.a;

17.

.

t,on be alvállalkozit r,agy egyéb
Vállalkozó a je|en szerz(idésrenclelkezéseivel
eileritétesen
köaemlikticlőt a teljesíté
slrel

.

krivet ei.
Vállali<trzó egyébsúlyossz-erzodéssz'egést

Megrendelíi fizetési késeclelmeeseténVállal|r'ozó a Kbt. rendelkezéseinekmegtbleliienjcrgrrsu|t
illetőlega Ptk. szerintikésodelrnikatnatotkiivetelni.
az""rrnnali
besz,edési
megbízirsfben-dritaní,

Ix.
Szavatosság'jóÍá|lás
48. A jóu{llásí garancíaidiitartamárraklejárta clÓtt a fele|ra Mcgpendeltiáltal kittíZö1rir|.cipontbart
jegyzók<lnyvet
vesztieli'
hiányosságokriil
rnégfennrillÓhibá|rltlÍ.
be.jilrást
tartanakós az eset|egesen

fel. A jegyzőkönyvben rogzített hibákat Vállalkozó legkésóbb l5 (tizenijt) napon brelül kijar,ítjaés
írásban készrejelenti Megrendeló részére.
teljesítést

49. Vállalkozót a t-entiekerrkívÜl a jogszatráIyokban nreghatározott iclej[i kötelező a|kalmassági ido is
terheli.

x.
E|állás a szerződéstől
kárát mcgtéríteni.
.50. ,A Megreneleloa szerzödéstcÍ]
bármikorelállhat'köteles azonlrann Vá]]a]|rozii
'F{aa munka végzése
következ.tetést,
hogy,.a tc|icsítés
hibás lesz. a
során a tényekana engednének
Megrencleli'ia íirgyatókosságkikiiszobijlésóretűzött rrregÍ.eleló
|ratáricliisikcr:tclcrrclÍelte után
gyakr:rolhatja
a hibás teljesítósébtil
ereclőjogokat.
5 1 . Amennyiberr a Vállalkozó a beÍbiezésihatáridohÖzkópest tijbb mint .j{) (hitrminc) napos
kósedclenrbckeri,il,irz ajánlatkórfinekjogában ,Á||_az elállási jrrgánakglyirkcrllítsl.r
ésa 44. pÜntban
trreghatíucrzott
kötbérérvényesítésén
túl_ a Vállalkozót a munkaterületrőIlel'rlIrultirttri
ésa hátralevö
munkát rrrásválialkozóval befejeztetrri'
A mrirteliesítettmunkarríszekre
ir Vállalkozó garanciálisés
Sza\'atossá8i
kotelezettségeit
az i lyen lreavatkozásnem rnódosítj
a.

xI.
Titoktartás
52.

Szerzodő f-elek megállapodnak ablran, hogy a jelen rrregállapod1rsbarrfilglaltakat' valantint a
teljesítésük sorált az egyrrrásnak átadott inforrrráci<itbiztt]nasan. tiz]eti titokkérrt kezelik. Ez
érÍelemszerüenneÍIl\ronatkozik affa aZ infbnnációra. anrely titokban tartáSátjogsz-allály rrem teszi
]e.hetové"

vagy rntiszaki
5 3 . Ha a lVegrenclelő a Vállalkozó teljesítése
róvén új elgclrldolásról,tncgtrlcliisrri1
ismergtrolsl,ere.I'
tu<lomást'
ezt a Vállalkclzó eltjzeteshclzzá'iárrrlírsa
nóikiil máss:tlnenrki.izijlheti'

xtI.
Nyilatkozatok
54. Felek kiiclcntik.hogy
-

jclen sz.crzőr}és
kelló íelhatalnrazással
alíírírsára
ésteljosítósére;
ésjogkiirrel rendelkeznek

-

a je]errszerzcidésit]áírásátaZ e,.rekijelölt vezet(i,illctiileg a cdg igazgi'ltósága.Vagy vezc(ő
testiilete szabályszeriien engeclélyezteés az rrregt.elelaz erre voniltkr-rz(tjogszabály,i
rerrde1kezéseltrrek;

-

a jelen szerzőclésta fél nevóben aláíró szerrrélymegfele|ő,a vonatkl}Zójogszabályok által
regisztrirltaláírásiioggal rendelkezik,így részérőla szerződésaláír.ílsa
ésteliesítése
nregkívÍuit
rltelybenfélként
nenrereclményezi
rrrás.o|yan szerzöclésvagy egyébjognyilatkozirtn"regszegését"
szerepel:

-

nincs ol,van liiggőben ler,cl kötelezettségevagy érdekkörébenlévő nrás ktrtilnlény, alrtely
|tedvcztltlerrti]
hathat a jelen szerződésbenÍbglaltakó.rvén1,csségórc"
t*ljcsítísórevngy saját
gére'
let
teljt:síté
si 1.657sgigéÍe.
i l ve képessé

-55. A jelert szerződt<sselkapcsola{osbármilyen kérdésbena {tlek irásban tc-sztteknyiIatkclzatclt
levól (tti/an,,
cgytniisnak,il.iárr.l
ott.lértir,cvénycs

xIIr.
JogviÍák rendezése
56.

rettrlezni,s csupán
úton'tárgyalásokútjánkír.ítniák
Felek az esetlegesjtrgvitáikatelsodlegesenbékés
nernvezetettereclményt.e.
akkor fbrdulnakblrósághoz,ha a tárgyalásosrendezés

számított30 1harrnirrc)natrronbelii| nenr
57. Arrtennyibena tár.gyalásokazok kezdeményezésétől
Íiiggőcn a Pápai Városi
úgy Íblek alávetik magukat a pcrtárgy ér.téltótrrl
vezetnck et"cdtnén-v.rc.
Bíróságkizárrilagrrsi lletékességének.

xry.
Iigyébrendelkeeések
58. Az irjánlati Í'clhívás.a dokumentáció, a helyszíni szemle iegyztikön5,ve, Viillalkozír aiánlata,
va|irnrintaZ' eT,en'kívi'il feltett egyéb kérdésekés az ezekre adott válaszok a jelen szerződés
elr,álnszthal*tianrészétkópezik. A'mennyibena jclen pr:nt szcrinti olrírilltlk' iIlctőleg a jelen
szerzodés
szövege közÓtt ellentnrondáslenne,úgyaz előbbi okiratokszÓvegeaz irányadó'
nrellékletei.
59. Ugyancsaka jelen szerziídés
részét
képezika szerzorlés
elválasztlratatlan
A ielen szerződésrrrellékletei
a következtjk:
l. számtimelléklet:ajánlatif'ellrívás
ésdokumentáció.
2' szánúrnelléklet:
Vállalkozó nyertesajánlata,
3. szárnflmelléklet:Műszaki ütemter\'
A ielen szerződésben
rremszabályozottkérdésekben
a Polgári Törr'énykönvv, valanrinta vonatkozó
egyébi ogszahál;ltrkrendelkezéseiaz irányaclók'
ulán, mint kirryilvánított
Jelen megállapodásta felek képviselöi elolvasás és közos értelmezés
akaratukkalminc|'en
ben rrregegyezőt,
i óváhagyólagaIáírták'
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