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arrrely létrejcitt egyr.észről Pápa Város orrkormányzata (székhelye: 8500 Pí-ipa. I.o u. l2.. képviseletében: |)r.
Kovács Zo|tiln polgármester, bankszárrlaszám: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja ll7480.15-15429410; ad'<iszám:
1 5 429 4 | O21 9) a tov ábbi akban, nr i n t Megrendelíí,

rnásrészről a Srviete|sky Nlagyarország Kft. (Székhelye: l l 17 Budapest. Irin.vi .|ciz-sci r.r. "{-2()., B épüiet V.
entelet', képvisclriie: lvlcllnár L'ászlő és I"ónár1 Ferencnó; có$cgyzókszár;ra: Cg, ()1-09-89773Ít;
bankszán|aszáln: l0300002.10411417.4902a0n, adószám: l43Ü0327-2-4-it l tcrr'ábbiakban. mint
Yá||alkozó liijeött az a']ulírr:tt hclilen ls napon, az alábbi feltételek szerillÍ':

I.

Eliíznrények

1. I\,ÍegIende|ó" nrint aiárrlatkó.ró a ktrzbeszerzósekről szólíl2003. óvi CXXIX' 1ijrvdÍ}y (a trlr'ábbiakbarr:
Kbt.l alap.ián nyílt kcizbeszerzési e|árást (a to\'ábbiakban: kozbeszer.zési eljárás) ftrlytatott le.
NÍegrencleló a ktrzbeszerzési eljárírs tirrgyát és trrerrnyiségét az ajárrlati f.ellrívírs 2, pontjában határclzta
meg.

A beszerzés tárgya és merrnyisége:

Pópa, vórosi titípítések III.

o Pápa, ,leges utca barkolatfehÍjítósa

2. l\,{egIendcIo a kozbeszerzési eljárásában benyÚrjtott ajírrrlatoltat rnegvizsgílta, egy,miissa| (isszevetelttc.
és cliintését 2008. október .1 rrapján kilrirtlette. Megrendelo kiizbeszer.zési e|jiir.iisbarr lrcrzott döntése
szednt a kcizbeszerzési eljárásban a nyeÍes ajánlatter'ő Vállalkozó lett.

II.

A szerződés tárgya

.3' Iv{egre ndeló negrende|i, Vállalkozó pedig elvállalja a szerződés tílrgyát képezii, I/l. pont szerittti
létesítrrrény (a továbbiakban: létesítmény) építési nrunkáítlak teljes kör.ii tnegva|ósítítsírt a jelen
szerzocléshez kapcsolódó egyéb mellékletek, így ki'ilÓnrlsen az ajánlati felhívirs és cjoktrment;íciti
tarlalnrir szerint. Vállalkozó kötelezettséget vállal a1Ta, hogy N4egrcnclclő szátttára a jelerl
szerzőclósbcrt ttle*határozcltt munkákat saját költségén elr,égzi.

4 Vá]la]kozó Íbladata továbbá rninden egyób a
ós ktiltsógeinek viselése. különiis tekintettel
vonatkozó szabványok és a szakmai gyakorlat

feladat rrregval ósítíisáhclz sz-Íikségcs tnlt nk a cl r'égzc<sc
azon melléknrunkírkra és rálbrdítlísirkra, anrelyek a
szeri nt a nrutrka' el r'égzé sóltcz. la rl'trztlirk,

5 . A ktizbeszerz-dsi eljárásltoz, illetŐIeg a jelen szerzi\dés|lez kapcsolótló vagl1', lnnak rrrellílrlctót kópczcr
okiratokr:n kír,ti]i egyób tervek, dokumetltttlnok elkészítése VálIalkr:lzó Í,.elarlata. Az ily.err terr'eknck.
dokumentttmokrrak mittden tekintetben összlrangban kell lerrnii'ik a ktrzbeszerzt<si r'liiírással és a jelen
szerzodéssel' és azcrkat elrjzetesen Vállalkozó ktiteles jóváhagyrÍs céljírbc1| N,Iegrerrdelonek bemutatni.

tsiír.lrrilyen a VíilIalkozó vagy tervezője által kezclerrrényezett rntiszirki r,;íltozás rr,irinlatkérői
enget1élyezése e|ott a Vállalkozó k<iteles a 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]etmunkák elvégzésófe nem jogosult' A mr:gr'alósítás kÓltségc tterlt haltrdhatja lrreg a
Vá] lal kozri aj án l attibart nre gjel őlt ellenszol gáltatás tisszegét.
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6' Vállalkozó kije|enti, illetve kötelezettséget vállal arra' hogy

- a jelen szerződést, annak mellékleteivel és a kapcsol<idti ir.atokkal eg.viitt te]tes kŐriien
megr'izsgálta, hiártytalanu] elolvasta és rnegértette. azt korlátozá; nélktil ;elen aláírásával
jogilag kötelezonek ismeri el;

. az' ajánlatkórt<si dokum*.'rrtációt nlegisn:erte és a7,t a trtltnka *lr,dgztjsénck alapjául
rrlegl.e1elórrek találta;

. a dokr'rmr..ntáció és egyéb okiratok szcivegé.t megértette' azokirt nent tar|ja ór.{elmet]ennek r,ag-v
kótórtclrniinek;

- aZ' eseileges Í.elvilágosítás kéréseknél kielégítő' elógsóges m:rgyariizittt;[ k;rpot|:

- a sz,erzőrlés tárgyát jelen szerződés rendelkezésein'ek meglblelóen rjs a'z alrbatt sza|rál'yozr:1talt
szerirrt. a vonirtkozó magyar elóírásokat betaÍtva. I. clsztályú nrirrósógbcn és I' osztáiyú
anyagok felhasználásával a szerzódés szerinti határidőben. saiÍrt kÖlfségén hiba- és
biánynrentesen elkészíti ;

7, Vállalkozr5 a jelen szerződésbol eredti jogainak és kötelezettségeinek harntitrlik szenté|yre tiir.ténő
átnrházásírra nenr jogtlsult. A jelen szerzodést Vállalkoztlnak kell teljesítenie. Á tel.jesítésben l0 %
feletti alr,iillalkoztiként' illetőleg egyéb résztvevőként csak olvan szetnély. illetr.e szervezet r,ehet
részt. akit/arnelyet Vál]a]kozó ajánlatálran megielölt. Fe]ek az utítbbi r:cnclcll'*zésto| csak akkor
térhetr:ek el' ha az álta]uk előre nent látható oknál Íbgva. a szerzijclrjsliiitóst kijvettler: beállcxt
körti1nrérry í.olytán a szelződés vagy annak egy része netl r'oina teljcsíthető ér l,{cgrcl:dclő az egyótl
s ze nt ó 1 -v, s Zerve Ze t kiizrenrűk ticló séh ez hozzőjár ult.

8. A 7' prlrrtban szitbílyozcrl'takon túlnrentjerr Vállalkozó a ktizbeszct"zósi eljárás stlrÍm rnegielölt'
a]vállit]kozóin kíviili. a teljesítésben 10 vo.ot nleg nem, Iralac1ó mértékben rószt vcr,ii a]vállalkozí;t
k i zárr5lag lvlcgrenilel í5 egyclórtisór,el vchet i génybe.

9. Vá|lalkozó a t'errtiekkel összharrgban igénybe vett alvállalkozóét r1gy Í'eiel' ntitttha a rrtunktit maga
végezte volna, alvállalkozó jogosulatlarr igénybevétele esetén peclig Í.elelős tnitltlett i-ilyarr kiírér.t is,
amely arrélkül nern kijvetkezett volna be.

ilI.

Te|jesítési lratáridők

l0. F'elek megállapodnak abban. hogy Vállalkozó jelen szerzoclésl.len r,állalt építési tnunkákat az
aján latában fbg lalt tel.jesítési Üternezés szeri nt elvégzi'

A kivitelc.zós rntiszaki átadása nregkezclósének határicleje: 200Íl. noventlrer 25. (a továbbiakhan:
beÍejczósi határidó).

Vállalkozci előteljesítésrekir.6,rő|ag a Megrendelővel kötött ki.ilon rncgállapi:clís szcrillt jogosult.

w.
A felek jogai és köte|ezettségeí' egyiittnriiködése

1l. Szerzöd(j le]c-k nregái}apodnak ablran, hogy a jelerl szerződésbcn }bglaltak rnaradéktalan
megr,alósítása érclekében lblyanratosarr egyiittműköclnek. és íclőhert tájókoztatják egyntást nem
csupán a szerző<léscs kötelczettségek teljesítésérti|, de minden olyan k(iri.ilmónyriil (tórry, adat.
kórrtós). atne|y it szerzodés te]iesítésére kihatással lehet'
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Fenti kcitelezettségtiknek megfelelően a felek képviselőik útjifut a késóbbiekben meghirtár.ozott
időpontokban. de legalább hetertte egymással szeméIyesett egyeztetnek' helyszíni koorrlinác.-ir.it
tartanak.

Vállalkozti a leíblytatott közbeszerzési eljárás alapján ntegkötött szer.ziidis. il'ietve Megt"enclelő
utasftás;ti szeri nt kötr:Ies eljánti.

A7- utasítás nern terjedhet ki a mrrnka megszervezésére' illeti1leg nern tehcti a teljcsítóst terhesebbé.

MegrendeliÍ kötelcs a mrtnkaleriiletet a munka nregkezdóséhez sziikséges áliapot}:an a je|cn
szerzödós rrlegkötésót kiivettjen meghatározcrtt időpontban átadni. Vírllalkozó kijteles a területet
bizttlnságosan bekcríteni és iirizni, a rnegÍ.elelő balcset. és tűzvéctclemriil ir vonatkt:zt5 e|ijírásoknirk
nregt.e|elóen gorrdoskodni. A felvonulás, valamint a kiizmii, és energiahasználat költségei
Vállalkozót terlrelik. A munkaterület átvételétől a műszaki átaclíts.írtr,dtel iciőpont^iírig Vállalkozó
fele|ősséggel tarrozik a munkaterü|eten végzett tevékenységéér1. beleértve a nunkagépek. eszközök,
berenclezések és építési anyagok tárolását és őr:zését, az élet- és r,irgyonbiztonsitgot.

VáIlalkozó kóteles a munkavégzést úgy megszervezlri, lrogi,-biztosítsa a nruttka gazclaságos és gyors
befejezését' E'rrnek rlegfelelően Vírllalkozir köteles a Megrerrdelót nrinclen olvan kiirÜlnrényről
haladóktalanul értesíteni, amelv a teljesítés eredmónyességét vagy határidotrerl tÓrténij elvégz"ésót
veszélvczteti \'agy gátolja. Áz értesítós eImu]asztásábd ertltjcr kárér.t Vállalktrzó í'.elelosséggcl
tartozik.

Vállalkozó a tnunka megkczdésekor a vonal'kozír előírásoknalt mcg{tlcliierr épÍtési naplót tryit, s azt
ír:lyarnatr:san vezeti, illetirleg az építkezés helyszínén tal1ja a munka beÍ\cz.óséig. Felek a
nruttkavégzéssel kirpcsoltltos minden lényeges körülmérryt, adatot és utasítíist r'ögzítenek az építési
naplóban.

Vállalkcrzó felelis rttüszirki vezetője és a<iatai:

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

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

Telefbnszárrr: ...'...'..''...'. .....'.06/9ó.2ór.0l0

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

Megrerldeló által a kapcsol attartásra ki.iel ö lt szemé ly :

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

Vr1l lalkozó által a kapcsolattartásra kije|ölt személy/szervezet:

Név Kiss Sándor fő.építésvezető

] .e lef i l t l szám: . . . . . . . ' . . . ' . . . . . . . . . 30t626-9s-rg

A felek |6', |-|. és l8' pontok szerinti,
nevélren az építési naplriba tijrténti
szer:zoclés nródosítását.

kijelölt képviselői jogosultak
bejegyzésre. amely azonban

lr{egrr-rldt'l o, i l letr'e Vál lalkoz<i
ltetrr et.edlr.tényezheti a jelen

I9 .



20. Megrenclelő, illetoleg az á|ta|a kijeltilt személy vagy szervezet a Vírllalkozí;, zttlnak alválla}kozrii'
illetőleg a teliesítésbe bevrrnt egyéb kiizrernűködők tevékenységét és tr:rttrkavégzését rrrindentéle
kor]titozás nólkül, hármikor jclgosult ellenorieni. Az ellenirzés azttnban a sziiliségcs mértóken l.elti]
nent zavarhatja Vállalkozó nrunkavógz,ését. Megrendelő minclen beópítcnclii irnyag és elvógzctt
munka ellenőrzésóre jogosult a helyszínen. vagy a gyártás hel'vérr, Az ellerlőrz-óst éS i1 rnintavéte]t
vógző szcmólycket Megrerrrlelti jelöli ki. Az rípítkezés során aZ e]óírtak szelitrt e] kel| végeztetni a
megíelelti vi'zsgá1atokat' A mirrtavételi és ellerrőr:zési ltöltsógek a Vállalltoz<jt teíhclili.. A 1\{egr:enc1elfí

bárrrril1..err próba, vizsgálat Íüggetlen szakérlcl által való e|végzését elrerrdeilreti. A vizsgálatok
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
Megrencielőt 48 (negyvennyolc) órával megelőzően építési naplóban értesíteni.

VálIalkrrzó ktitelessége a bcrntási anyagok. hullactékok és körny.ezctkárositri anyagok
kÓrnyezctvóclelrni kÖvetelntónyeknek rrreglblelő kezelrlse ós e||rclyezósc. valatttint a munkaterület
nrelletti csapadékvíz elvez,ető rendszerek mtiszaki állapotának rne;;óvása c<s rongálócláS esetén azok
helyreíi|lítása'

v.
A szerződés teljesítése

Megrendelti kiz-árólag a hiba- és hiánymentes' I. osztályú minósógii teliesítést veszi át'

A műszaki átaclás.átr'óteli eliárást a Vállalkozó készre jelentóse alapján a iVTcgrcndelii ttizi ki' A
vírllalt teiiesítési hatiirirlőr.e szóló készre ielentés leadásárrak legkésiibbi irlopontja a r,iíllirlt határiclii
lejárta elclni 15. nap' Az eljárást a Megrendeló a készre jelerrtés kéz}tezr,étele r"rtiini ].1. napra tiizi ki,
mel-vnek legkésőbbi iclópontja a r'állalt teljesítési határidó lehet.

A műszaki iitadÍrs-átr'ételi eljárás kitűzésének Í.eltétele az átadási ciolttttneIltiiciri jírl,iirhagyiisa a
Megrende|ó részérö|. Az átaclási clokunrentáciti - a nregr,alrlsulási tervek. tltelyttek példányszirnra 4
pld.

A rrrűszaki átaclás-átvételi eljárás lefolytatásának és az üzemlre helyezési eljár.írs rnegkezdésének
Íbltórele a szüksóges és a miiszakí dokumentációban meghtrtárclzotl valirtnettnyi létesítmény
rencleltctésszeni használ atra a] kirlmas késztiltsége az el őírt bizcxtyl attrkkal.

A miiszaki átaclás.írtvételre és annak idöpr:ntjára a Ptk. renclclkezósei irz irányadók. A mtiszaki
írtadírs-átvóte] keretében észlelt iizemeltetést nern akaclályozó lriányokat és sz.Likséges kiegészító
munkákat a Vírlla]kozó térítós nélkü| és az, akkor megha{ározásra kerlilii lratáritliire kiiteles elvrigezni
(hiánypótlás).

2 l

22.

23.

4,1

2-s.

26. Az átarlás.átr.ételi eliárírs f'entiek szerinti maradéktalan teljesítése
jegyzókonyvet r,esznek Í'el. Amerrnyiben az átaclás.átvételi eljáríls
ismételt átadás-átvételi eljírrás feltételeit lraladéktalanul teliesíti és
időpont rnegiiI lapítírsárt kezdernényezi Megrerrdel őnél.

esetén az e}iírrÍrsról a t-elek
sikerte|err. úg1,' Vállalkozó az
az íttadiis-iitr'ételi eljárásra Ítj

2-|. Végszirrrrla c-sak a siket.es iitadárs'átvételi eljár.ást kcivetoerr nytí.itható be.

28. Vállalkozci határidóbcn teljesít, ha az átadás.átvétel a szerződcisben elijírr határid'orr belÍil' illetr5leg
határrrapon rnegkezdődtitt. kivéve, ha a l\{egrendelő a szolgá]tatást netn \'ettc á|.

4
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2t). Az- átac{ás- átYételi eljárástól szátnított eg'v. ér'en lrelÍi| az építési beruházás rrrunkáit isnrételterr
megvizsgállri (utófb'liiivizsgiiati eliárás)' En az el|á.rást Megrencl,e|ő lcósz'íti elő és lrÍr'ia 'n'eg a':r& a
Vállalkozót.

vt.
Móclosításolt

Felek tudonrással bírnali irrról, hogy a jelen szerz-ődés rnódosít'ásírra közös rrreeeg1,.ezéssel, kizáró|ag
a Kbt.-ben foglalt 1bltételek maradóktalan tcliestilóse esetén van nród' Ivíegrendeltl e rendelkezésekre
lig1,e|enrnre.l jogosult a kivitelezésre lieríi|r: építmény,' Vag),, eg}'es részeinek rniníiségi, menn;'iségi
vá|taz,tatására,

Nem minosiil \4egrendelő részérŐl ttjrténo r,áltoztatfisna|i, ha a tervmódosítiís a Váílal|iozó
é.rdekkörélron Íblllrerillt ok míafi sz-iikségcs ('p|, az". eliiírt anyag netn' sz.,o'rezhető be)'

Il4irrclen. a jelen sz'"erzcldéshez és Í||7' az'l niegelÓz.ő lqÖzbeszerzési eljáráshoz kapcso|ódÓ
tervdoiirurrer*áciiÍ és egyéb crkiratot a Vá|lalkozi a kiviteiezhetősig szempontiábil a
szerződéskötést rrregeiőzőerr saját felelősségóre elleirorzött. Erre tekintet"Íei a tervdokuncntáció,
illetőleg az egyéb okiratok esetleges hibájára vagy hiárryosságára való hivatkoással a késiibbiek
soi.án szerzódéstttódr:sítás nem kez'.denrényez''.hető.

33. Amennviben a kil,itelezés során előre nell.l látható műszaki prob|émákkal kapcsolatosan
VáIlalkozxrnak kérdése rrreriil Íb'l, úgy l\4egrendelö erre 5 {i't) nrtmkanapon belül a sziikséges
fei v il ágosítást nregadj a.

34. Vállalkozti köteiezettsége, hoE,. az érdekkÓrében felmerüló esetleges módosítrást'rk, pontosíiásrrk.
tervértelmezések {a t,ovábbiakban eg;-üt{: nrót.|osítás) renc{ezéséhez a te*ezó közrernűktjc|ését és
renci'elkezésre állasát bixosítsa. Abban az esetben' ha a rtlódrrsítás Vállalkozi érdekkörében rneriil
ful, Mcglendelií .iogrrsult a rrrr'1t|osítirs szaknai mcgalapc'zonságát Vállalkozó liöltsógétt
eIlenőrizietni.

35" Ilatzu.idő módosítás indr:lkául idoiíu:ási tónvczcl nein {rvónyesft|tel,o'

Vil.

Vállalkozási tlÍj' fizetósi feltótelek

36. VállalkozÓt a jeien szsrződésben meghatár'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 forgalnri ai{ó összegii vállalkozásj dii itleli meg.
Enrrek megfeleliien a vállalkozási dii tel.ies bruttó összege: 4.Ü28.980'- Ft, azaz Négynril|ió-
huszonn.volcezer-kilencszáz,n1'olcvan frrrint áíálányár'

37. A szerz<idés szer'inti munka a2007. évi CXXVI|.w. |42. $. atapján for.dított ac]iz.ás alá tartozik,
anrinek értelnrében lvÍegrendeli1 kötelos a Íizetencló adr.it a bevailásába beállítani. A Vállalkozó
szánláiban áthárított Af A-t nem tünteÍhet fol'

31 .

jB. Vállalliozi részszámia beny'Í1itására nem.iogosul{^



39. Végszárnla aklior' ny,írjthati be. ha VállalkozÓ és Megrenclelij a jelerr szerzÓd'és szerirtti átaclás-
áfi,ételi el.iárást sikereson lebonyolítcrlla" és az erre i,orratkozi.iegyz.5kön'vr, aiáínísra keriilt.

40. A teljesítés igazolás alapján kiállított végszámlán szereplii összeget a Megretldelo Vállalkoz-ó
10300{|s2.184L|4t7.49020017számú bankszánrláiára 30 napon beliil áfutalia.

{ l. lr,legrendelÓ kizár'rl|ag n v*nat|ir:zci jogszrlbály'okban meghatáromtt alaki és tarta|nri
kor'etelmérr!'eknek rn e gfe Ie lő sánrláÍ Íbgactj a |re.

42' Ir{esÍendelő elóleeet nerr:r biáosít'

Yrn.
Késedelmes te|jesítéso meghitűsulás

43. Szerzőclő felek megállapodnali. hogy amenn-viben a Yái|alkozó qjánlatába:r foglalt teljesítési
hataridót Vállalkoz<l késecle]mesen teljesíÍi" itgy nap*rrta 50.000'. Ft késeclelnri kt'tbért ktiteles
Íizrirri napiári napi késedelm j kiitbérként.

14, Amennyiberr a ferrti határidi5 tekirrtetébeil Vállalkozr: szánrára felróhatÓ mÓclon 30 1harminc) napot
meghaladi kósedelembe esik, űw att Íslek olyan Íbkú szer.zŐc|.isszegésnek tekintik, aln'ely alap.|án
Megrendelő eg;-olda|úan g;*akorolhatja elál|ásijogát. tiz esetben Megrendelő a ie|es vá||alkozási dij
40 ( rregiverl } Yo-ára jogosu lt nregh i úsu.lás i kötbérként.

45' Ntegrenc|e|ö a ktitbér.t nreghaladri kárának érvényesírésére is jogtlsu|t.

46, Megrendelő a 44' pont szerínti eliárásra jogosult az aiábbi esctekben is:

- Vá|lalkclzó ellen csód-. felszálrrolási vag.y régelszámoiási eliárás indul;

- VáIialkozi rnéltányolható ok nélkiil nem liez.,dte meg a sz'.erzci,dés teljesitését:

Vá||alliozó a, te|.iesítést l.e|ltiggesztette és Megrencielo erre irá,n1,uló írásbe|i lblsailításának
kézhezvótelét kÖvetŐ l0 (tíz) ilapon beltil nonr fblytatt.a;

. Vállalkozó a je|en szerz(idés renclelkezéseivel eileritétesen t,on be alvállalkozit r,agy egyéb
köaemlikticlőt a t elj esíté slre l

. Vállali<trzó egyéb súlyos sz-erzodéssz'egést krivet ei.

17. Megrendelíi fizetési késeclelme esetén Vállal|r'ozó a Kbt. rendelkezéseinek megtbleliien jcrgrrsu|t
az""rrnnali besz,edési megbízirsf ben-dritaní, illetőleg a Ptk. szerinti késodelrni katnatot kiivetelni.

Ix.
Szavatosság' jóÍá|lás

48. A jóu{llásí garancía idiitartamárrak lejárta clÓtt a fele|r a Mcgpendelti által kittíZö1r ir|.cipontbart
be.jilrást tartanak ós az eset|egesen rnég fennrillÓ hibá|rltlÍ. hiányosságokriil jegyzók<lnyvet vesztieli'



49.

fel. A jegyzőkönyvben rogzített hibákat Vállalkozó legkésóbb l5 (tizenijt) napon brelül kijar,ítja és
teljesítést írásban készre jelenti Megrendeló részére.

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

x.
E|állás a szerződéstől

.50. ,A Megrenelelo a szerzödéstcÍ] bármikor elállhat' köteles azonlran n Vá]]a]|rozii kárát mcgtéríteni.

'F{a a munka végzése során a tények ana engednének következ.tetést, hogy,. a tc|icsítés hibás lesz. a
Megrencleli'i a íirgyatókosság kikiiszobijlésóre tűzött rrregÍ.eleló |ratáriclii sikcr:tclcrr clÍelte után
gyakr:rolhatja a hibás teljesítósébtil ereclő jogokat.

Amennyiberr a Vállalkozó a beÍbiezési határidohÖz kópest tijbb mint .j{) (hitrminc) napos
kósedclenrbc keri,il, irz ajánlatkórfinek jogában ,Á||_ az elállási jrrgának glyirkcrllítsl.r és a 44. pÜntban
trreghatíucrzott kötbér érvényesítésén túl _ a Vállalkozót a munkaterületrőI lel'rlIrultirttri és a hátralevö
munkát rrrás válialkozóval befejeztetrri' A mrir teliesített munkarríszekre ir Vállalkozó garanciális és
Sza\'atossá8i kote lezettségeit az i lyen lreavatkozás nem rnódosítj a.

xI.
Titoktartás

52. Szerzodő f-elek megállapodnak ablran, hogy a jelen rrregállapod1rsbarr filglaltakat' valantint a
teljesítésük sorált az egyrrrásnak átadott inforrrráci<it biztt]nasan. tiz]eti titokkérrt kezelik. Ez
érÍelemszerüen neÍIl \ronatkozik affa aZ infbnnációra. anrely titokban tartáSát jogsz-allály rrem teszi
]e.hetové"

Ha a lVegrenclelő a Vállalkozó teljesítése róvén új elgclrldolásról, tncgtrlcliisrri1 vagy rntiszaki
ismergtrol sl,ere.I' tu<lomást' ezt a Vállalkclzó eltjzetes hclzzá'iárrrlírsa nóikiil máss:tl nenr ki.izijlheti'

xtI.
Nyilatkozatok

Felek kiiclcntik. hogy

- kelló íelhatalnrazással és jogkiirrel rendelkeznek jclen sz.crzőr}és alíírírsára és teljosítósére;

- a je]err szerzcidés it]áírását aZ e,.re kijelölt vezet(i, illctiileg a cdg igazgi'ltósága. Vagy vezc(ő
testiilete szabályszeriien engeclélyezte és az rrregt.elel az erre voniltkr-rz(t jogszabály,i
rerrde1kezéseltrrek;

- a jelen szerzőclést a fél nevóben aláíró szerrrély megfele|ő, a vonatkl}Zó jogszabályok által
nregkívÍuit regisztrirlt aláírási ioggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláír.ílsa és teliesítése
nenr ereclményezi rrrás. o|yan szerzöclés vagy egyéb jognyilatkozirt n"regszegését" rltelyben félként
szerepel:

- nincs ol,van liiggőben ler,cl kötelezettsége vagy érdekkörében lévő nrás ktrtilnlény, alrtely
|tedvcztltlerrti] hathat a jelen szerződésben Íbglaltak ó.rvén1,csségórc" t*ljcsítísóre vngy saját
te lj t: síté si 1.657sgigéÍe. i l let ve képes sé gére'

A jelert szerződt<ssel kapcsola{os bármilyen kérdésben a {tlek irásban tc-szttek nyiIatkclzatclt
cgytniisnak, il.i árr.l ott. lérti r,cvénycs levól (tti/an,,

5 1 .

53.

54.

-55.



58.

59.

xIIr.
JogviÍák rendezése

56. Felek az esetleges jtrgvitáikat elsodlegesen békés úton' tárgyalások útján kír.ítniák rettrlezni, s csupán
akkor fbrdulnak blrósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nern vezetett ereclményt.e.

57. Arrtennyiben a tár.gyalások azok kezdeményezésétől számított 30 1harrnirrc) natrron belii| nenr
vezetnck et"cdtnén-v.rc. úgy Íblek alávetik magukat a pcrtárgy ér.téltótrrl Íiiggőcn a Pápai Városi
Bíróság kizárrilagrrs i lletékességének.

xry.
Iigyéb rendelkeeések

Az irjánlati Í'clhívás. a dokumentáció, a helyszíni szemle iegyztikön5,ve, Viillalkozír aiánlata,
va|irnrint aZ' eT,en' kívi'il feltett egyéb kérdések és az ezekre adott válaszok a jelen szerződés
elr,álnszthal*tian részét kópezik. A'mennyiben a jclen pr:nt szcrinti olrírilltlk' iIlctőleg a jelen
szerzodés szövege közÓtt ellentnrondás lenne, úgy az előbbi okiratok szÓvege az irányadó'

Ugyancsak a jelen szerziídés elválasztlratatlan részét képezik a szerzorlés nrellékletei.

A ielen szerződés rrrellékletei a következtjk:

l. számti melléklet: ajánlati f'ellrívás és dokumentáció.

2' szánú rnelléklet: Vállalkozó nyertes ajánlata,

3. szárnfl melléklet: Műszaki ütemter\'

A ielen szerződésben rrem szabályozott kérdésekben a Polgári Törr'énykönvv, valanrint a vonatkozó
e gyéb i ogszahál;ltrk rendel kezései az irányaclók'

Jelen megállapodást a felek képviselöi elolvasás és közos értelmezés ulán, mint kirryilvánított
akaratukkal minc|'en ben rrregegyezőt, i óváhagyólag aI áírták'
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