vÁlLALK

oz n,sI sZERZonÉs

Dr.
8500Pápa,Fő u. |2', képviseletében:
Város Onkormányzata(székhelye:
egyrészrőlPápa
amelylétrejött
adőszám:
Rt.
Pápai
Fiókja
11748045-15429410;
oTP Bank
Kovács Zoltánpolgármester,
bankszám|aszám:
I 5 4294102|9)a továbbiakban,mint Megrendelő,
Molnár
9800Vasvár,Csörnöc utca 5. képviselője:
másrészről
a SwietelskyMagyarországKft. (Székhelye:
10300002-1041I4I7-49020017,
bankszámlaszám:
0I-09-897738;
Lász|ő, SkultétyIstván;cégjegyzékszáma:
adószám:|43-00327-2-44)a továbbiakban,mint Vállalkozó között az alulírotthelyen ésnapon, azalátbbi
feltételekszerint:
I.
El{izmények
1.

Megrendelő, mint ajánlatkérőa közbeszerzésekrőlszóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban:
Kbt') alapján egyszerű kozbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le.
Megrende|ő a közbeszerzésieljárás tárgyát ésmennyiségétazaján|atifelhívás2. pontjábanhatározta
meg.
A beszerzéstárgya ésmennyisége:
Pdpa, Honvéd utca 0+149 _ 0+243,35 km szelvények közötti szakasz építése94'35 m
hosszban útcsatlakoztÍsok,parkolók ésgardzselőterek kialakíttÍsdval

2,

Megrendelő a közbeszerzési e|járásábanbenyújtottajánlatokat megvizsgá|ta, egymással összevetette,
ésdöntését2009. február 23. napján kihirdette. Megrende|ő közbeszerzési eljárásban hozott döntése
szerint a közbeszerzésieljárásbana nyertesaján|attevőVá||a|kozó lett.

u.
A szerződés tárgya

3.

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elválla|ja a szerződéstárgyát képező,I/1. pont szerinti
(a továbbiakban: létesítmény)
építésimunkáinak teljes körű megvalósítását a jelen
létesítmény
szerződéshezkapcsolódó egyéb mellékletek,így különöSen az ajánlati felhívás és dokumentáció
tartalma szerint. Vál|alkozó kötelezettséget vállal aÍra, hogy Megrendelő számára a jelen
szerzodésbenmeghatározottmunkákat saját kö|tségénelvégzi.

4.

Yá||alkoző feladata továbbá minden egyéba feladat megvalósításához szükségesmunka elvégzése
és költségeinek viselése, kÍilönös tekintettel azon mellékmunkákra és ráfordításokra, amelyek a
vonatkozó szabványok ésa szakmai gyakorlat szerint a munka elvégzéséheztartoznak.

5.

képező
A közbeszerzésieljáráshoz' illetőleg a jelen szerződéshezkapcsolódó vagy annak mellékletét
terveknek'
feladata.
Az1lyen
Vállalkozó
elkészítése
dokumentumok
tervek,
kíVüli
egyéb
okiratokon
dokumentumoknak minden tekintetbenösszhangban kell lenniük aközbeszerzési eljárással ésa jelen
szerződéssel,ésazokat elozetesenVállalkozó köteles jóváhagyás céljábólMegrendelőnek bemutatni.
Bármilyen a Vállalkozó vagy tervezóje áIta| kezdernényezett muszaki vá|tozás ajánlatkérői
elott a Válla|kozó köteles a vá|tozásköltségkihatásaitbemutatni'ésa Megrendelővel
engedélyezése
jóváhagyatni. A vá\tozás végrehajtásacsak ílyen jóváhagyás után lehetséges, mert az e nélktil
v égzettbármilyen eltérésta Vállalkozó saját kockáz atára hajtja végre.
nem jogosult. A megvalósításköltsége nem haladhat1amega
Vállalkozó többletmunkák elvégzésére
Vállalkozó ajánlatábanmegjelölt ellenszolgáltatásösszegét.

... iuj:
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6.

Vállalkozó kijelenti, illetve kÓtelezettségetvállal arra, hogy
-

a je|en szerződést, annak mel|ékleteivelés a kapcsolódó iratokkal együtt teljes körtien
megvizsgálta, hián1rtalanul elolvasta és megértette,azt kor|átozás né1lail jelen aláírásával
jogilag köte|ezórrek ismeri el;

-

az ajánlatkérési dokumentációt megismerte és azt a munka elvégzésénekalapjául
megfelelőnek találta;

-

a dokumentáció ésegyébokiratok szövegét megértette,azokat nem tartja értelmetlennekvagy
kétértelműnek;

-

az esetlegesfe|világosíüáskéréseknél
kie|égíto,
elégséges
magyarázatotkapott;

-

a szerződéstárgyátjelen szerződésrendelkezéseinek
rnegfelelően ésaz abban szabályozottak
szerint, a vonatkozó magyar előírásokat betartva, I. osztályú minöségben és I. osztályú
arryagok felhasználásával a szerződés szerinti lratáridőben, saját költségén hiba- és
hiánymentesenelkészíti;

7'

Vá|lalkozó a jelen szerződésbőleredő jogainak és kötelezettségeinekharmadik személyretörténo
átruházásáranem jogosult. A jelen szerződéstVállalkozónak kel| teljesítenie.A teljesítésben
10 %
feletti a|vállalkozóként, illetőleg egyébrésztvevőkéntcsak olyan személy,il|ewe szervezet vehet
részt, akitlame|yet Vállalkozó aján|atábanmegjelö|t. Felek az utóbbi rendelkezéstőlcsak akkor
térhetneke|, ha az á|taluk előre nem látható oknál fogva, a szerződéskötéstkövetően beállott
körü|rnényfolytán a szerződésvagy annak egy részenem volna te|jesítlrető
ésMegrende|ő az egyéb
személy, szervezet kö zreműk ö déséhez hozzájáru|t.

8.

A 7. pontban szabáIyozottakontúlmenően Vá|lalkozó a közbeszerzési e|járás során megjelölt
alvállalkozóin kívüli, a teljesítésben
10 7o-ot meg nem lraladó mértékbenrésztvevő alvállalkozót
kizárő|ag Megrende|ő egyetértésével
vehet igénybe'

9.

Vállalkozó a fentiekkel összhangban igénybevett alvállalkozőért úgy felel, mintha a munkát maga
végeztevolna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele
eseténpedig fele|ős minden olyan kárértis,
amely anélktilnem következett volna be.

ilr.
Teljesítési
határidők
10. Felek megállapodnakabban,hogy Vállalkozó jelen szerződésben
válla|t építési
munkákat az
aján|atábanfoglalt teljesítési
ütemezé
s szerinteWégzí'
A kivitelezésműszaki átadásarnegkezdésének
lratárideje:2009. április 30. (a továbbiakban:
befejezési
határidő).
Vállalkozó eloteljesítésre
kizárólaga Megrendelőve|
kotottkü|ön megállapodás
szerintjogosult.

rv.
A felek jogai éskötelezettségei,együttműködése
1l.

Szerződo felek megál|apodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradékta|an
megvalósítása érdekébenfolyamatosan együttműködnek, és időben tájékoztatjákegymást nem
csupán a szerzodéseskötelezettségekteljesítéséről'
de minden olyan köriilményről (tény, adat,
kérdés),
amely a szerződésteljesítésére
kihatássa|lelret.

Fenti kötelezettségüknek
megfelelőena felek képviselőikűtján a későbbiekbenmeghatározott
időpontokban, de |egalább hetenteegymással személyesenegyeztetnek,helyszíni koordinációt
tartanak.
1 2 . Vállalkozó a |efolytatott közbeszerzési eljárás a|apján megkötött szerződés, illewe Megrendelő
utasításaiszerint köteles elj ámi.
Az utasításnem terjedhetki a munka megszervezésére,
i||etőlegnem teheti a teljesítést
terhesebbé.

1 3 . Megrendelő köte|es a munkaterületet a munka megkezdéséhezszükséges állapotban a jelen
szerződés megkötését követően meghatározott időpontban átadni. Vállalkozó köteles a teniletet
biztonságosan bekeríteniésőrizni, a megfelelő baleset.éstűzvédelemrőla vonatkozó előírásoknak
megfelelően gondoskodni. A felvonulás, valamint a közmű-, és energiahaszrálat költségei
Vállalkozót terhelik. A munkaterÍiletátvételétőla műszaki átadás-átvételidőpontjáig Vállalkozó
felelősségge|tartozik a munkaterületenvégzetttevékenységéért,
be|eértvea munkagépek,eszközök,
berendezésekésépítési
anyagoktárolrísátésőrzését,
azé|et-ésvagyonbiztonságot.

I+.

Vállalkozó köteles a munkavégzéstúgy megszervemi, hogy biztosítsa a munka gazdaságos ésgyors
befejezését'Ennek megfelelően Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről
ha|adéktalanulértesíteni,amely a teljesítéseredményességét
vagy határidőben történó elvégzését
veszé|yeztetivagy gáto|ja. Az értesítés
elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelősséggel
Íartoz1k.

1 5 . Válla|kozó a munkamegkezdésekor
a vonatkozóeloírásoknak
megfele|őenépítési
naplótnyit, s aá
fo|yamatosanvezeti, illetőleg az építkezés
Felek a
he|yszínén
tartja a munka befejezéséig.
munkavégzéssel
kapcsolatosminden lényegeskörülményt,adatotésutasítáströgzítenekaz épitési
naplóban.
1 6 . Vállalkozó felelősműszakivezetőjeésadatai:
Név:Piczinger Krisztián
Lakcím:9400Csorna,Vasútsor 5.
Telefonszám:30l 505-|759
Jogosultságikam. Sz.: FMV-K ózl' Ép._A/08-002/09
1 7 . Megrende|őá|ta|a kapcsolattartásra
kije|ölt szemé|y:
Molnár István,NémethTamás,Heizer Zo|tán
1 8 . V áll alkozó á|tata kapcso1attartásrakij el ö lt személy
l szervezet:
Név:CsizmaziaRoland
Telefonszám: 30l 689-2387
l9.

jogosultakMegrendelő,illetveVállalkozó
A felek |6., |7. ésl8. pontokszerinti,kijelölt képvise|ői
naplóba történő bejegyzésre,
a jelen
nevébenaz építési
amely azonbannem eredményezheti
szerző désmó dosítasát.

20. Megrerrdelo' il|etőleg az á|ta|akt1elölt személyvagy szervezet a YáL|alkozó' annak alvállalkozói'
illető|eg a teljesítésbebevont egyéb közreműködők tevékenységét
mindenféle
és munkavégzését
korlátozás nélktil,bármikor jogosult el|enőrizni.Az e||enőrzésazonban a szükségesmértékenfelűl
nem zavarhatja Vállalkozó munkavégzését.
Megrendelő minden beépítendőanyag és e|végzett
jogosult a helyszínen,Vagy a gyártfs helyén'Az e||enőrzéstés a mintavételt
munka el|enorzésére
végző szemé|yeketMegrendelő jelöli ki. Az építkezés
során az elóírtak szerint el kell végeztetnia
megfele|ővizsgálatokat' A mintavételiése|lenőrzésiköltségek a Vállalkozót terhelik' A Megrendeló
bármilyen próba, vizsgá|at fiiggetlen szakértő által va|ó elvégzését
elrendelheti' A vizsgálatok
költségét,amennyiben azok igazolják, lrogy nem felei meg a minőség az e|őírtaknak,vagy a
Megrendelő álta| adott utasításnak,a Vállalkozó viseli. El|enkező esetbena költség a Megrende|őt
terheli. Az e|takarásra kerülő munkák elkészülténekvárható időpontjáról Vállalkozó köteles a
Megrendelőt 48 (negyvennyolc)órával megelőzőerrépítési
naplóban értesíteni.

I

2 t . Vállalkozó

kötelessége a bontási anyagok' hulladékok és környezetkárosító anyagok
környezetvédelmi követelmérryeknekmegfelelő kezeléseés elhelyezése,valamint a munkaterület
me|letti csapadékvíze|vezetó rendszerekrntiszakiá|lapotánakmegóvása ésrongálódás esetérrazok
helyreállítása.

v.
A szerződéste|jesítése

2 2 . Megrendelő kizáró|ag a hiba- éshiánymerrtes,I. osztá|yúminőségűteljesítést
veszj át.
A műszaki átadás-átvételieljárást a Vál|alkozó készrejelentésealapján a Megrendelő tűZi ki. A
vállalt te|jesítési
határidőre szóló készreje|entésleadásának|egkésőbbiidőpontja a vállalt határidő
|e1ártae|őtti l5' nap. Az eljárást a Megrende|őa készrejelentéskézhezyéte|e
utáni 14' napra tűzí ki,
melynek legkésóbbiidőpontja a vállalt teljesítési
határidő |ehet.
A mtiszaki átadás-áNételieljárás kitűzésérrek
feltéte|eaz átadási dokumentáció jóváhagyása a
Megrendelő részéről.Az átadási dokumentáció a megvalósulási tervek, melynek példányszáma 4
p1d.

1Á

L - .

A műszaki átadás-átvételieljárás lefolytatásánakés az üzembe helyezési eljárás megkezdésének
feltétele a szükséges és a műszaki dokumentációban meghatátozott valamennyi létesítmény
rende|tetésszeruhaszná|atra
alkalmas készültsegeaz e|őírtbizonylatokkal'

2 5 . A műszaki átadás-átvételreés annak időpontjára a Ptk. rendelkezéseiaz irányadók. A műszaki
átadás-átvételkeretébenészlelt üzemeltetéstnem akadályozó hiányokat és szükségeskiegészítő
munkákat a Vállalkozó térítés
nélkül ésaz akkor neshatározásra kerlilő határidőre köteles elvésezni
(hiánypótlás)'

26,

Az átadás-átvételi eljárás fentiek szerinti maradéktalan teljesítéseesetén az eljárásról a felek
jegyzokönyvet vesznek fel' Amennyiben az ÍLtadás-átvételi
eljárás sikertelen, úgy Vállalkoző az
ismételt átadás-átvételi eljárás feltételeit haladéktalanul teljesíti és az átadás-átvételi eljárásra új
időpont megá||apítását
kezdeményeziMegrendelőné|.

27,

Yégszámlacsak a sikeres átadás-átvételi
eljárástkövetóerr nyújtlratóbe.

28'

Vá||alkozó lratáridőben teljesít,ha az átadás-átvétel
a szerzódésbeneloírt határidón belül, illetőleg
lratárnaponmegkezdodött, kivéVe,ha a Megrendelő a szo|gá|tatástnem vette át.

29.

Az átadás- átvételi eljárástól számított egy éven belül az építésiberuházás munkáit ismételten
megvizsgálni (utófelülvizsgá|ati eljárás). Ezt az eljrárástMegrendelő készítielő és hívja meg affa a
Vállalkozót.

vI.
Módosítások

3 0 . Felek tudomással bímak arról, hogy a jelen szerződésmódosítására közös megegyezéssel,kizárólag
a Kbt.-ben foglalt feltételekmaradéktalanteljesüléseeseténvan mód. Megrendelő e rendelkezésekre
figyelemmel jogosult a kivitelezésrekerülő építmény
vagy egyes részeinekminőségi' mennyiségi
vá|toztatására.

3 1 . Nem minősül Megrendelő részéről történő vá|toztatásnak, ha a tervmódosítás a Vállalkozó
érdekkörébenfelmerült ok miatt szükséges(p|.u előírt anyag nem szerezhető be).

32. Minden, a jelen szerződéshez és az aú mege|őző közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó

tervdokumentációt és egyéb okiratot a Vállalkozó
a kivitelezhetőség szempontjából a
szerződéskötést megelőzően saját felelősségéreellenőrzött. Erre tekintettel a tervdokumentáció'
illetőleg az egyéb okiratok esetleges hibájára vagy hiányosságára való hivatkozással a későbbiek
során szerződésmódosításnem kezdeményezhető.

33, Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható miÍszaki problémákkal kapcsolatosan
Vállalkozónak kérdésemerül fel, úgy Megrendelő erre 5 (ö0 munkanaponbelül a szükséges
felvilágosítástmegadja.
34.

Vállalkozó kötelezettsége, hogy az érdekkörében felmerülő esetleges módosítások, pontosítások,
tervértelmezések(a továbbiakban együtt: módosítás) rendezéséheza tervező közreműködését és
rendelkezésreá||ását biztosítsa. Abban az esetben, ha a módosítás vállalkozó érdekkörébenmerül
költségén
fel, Megrendelő jogosult a módosítás szakmai megalapozottságát Vállalkozó
ellenőriaetni.

35.

Határidő módosítás indokául időjárási tényezőnem érvényesíthető.

VII.
Vál|alkozási díj' fizetési feltételek
36'

Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért
összesen 11.6|0.740'- Ft + 20 yo AFA, azazTizeneeymi||ió-hatszáztízezer.hétszánnegyven forint
+ 20 yo általános forgalmi adó összegű vállalkozási díj illeti meg. Ennek megfelelően a vállalkozási
díj teljes bruttó összege: 13.932.888'- Ft, azaz Tizenhárommillió.kÍlencszázharminckettőezer.
nyolcszáznyolcvannyolcforint áta|ányár,

37. A szerződésszerinti munka a 2007. évi CXXWI. N, |42. $. alapján fordítottadőzás a|á tartozik,
Megrendelő köteles a fizetendő adót a bevallásába beállítani.A Vállalkozó
aminek értelmében
AFA-t nemtüntethetfel.
számláibanáthárított
nemjogosult.
benyújtására
38. Yá||a|kozőrészszám|a
5

3 9 . Végszámla akkor nyújtható be, ha Vállalkozó és Megrendelő a jelen szerzodés szerinti átadásátvételi eljárást sikeresen lebonyolította,ésaz erre vonatkoző jegyzőkönyv aláírásra került.

40. A teljesítés igazolás alapján kiállított végszámlárr szereplő összeget a Megrendelő Vállalkozó
10300002-104II4|7-49020017 széműbankszámlájára az adózás rendjérő|szóló 2003. évi XCII'
törvény 36lA $-ban e|őírt'lgazo|ás benyújtásátkövetoen 30 napon belül átutalja.

4r.

Megrendelő kizárőIag a vonatkozó jogszabáIyokban meghatározott alaki
követe l m ényeknek megfe Ielő szám|át fogadja be.

és tartalmi

42. Megrerrdelőelőlegetnembiztosít.
VIII.
Késedelmes
teljesítés,
meghiúsulás
43.

Szeruődő felek megállapodnak,hogy amennyibena Vállalkozó aján|atétban
foglalt teljesítési
határidőtVállalkozó késedelrnesen
teljesíti'úgynaponta50.000,-Ft késedelmi kötbértköteles
fizetni naptárinapi késedelmikötbérként.

44.

Amennyiben a ferrti határidő tekintetébenVállalkozó számttra felróható módon 30 (harminc) napot
rneghaladó késedelembeesik, űgy azt felek olyan fokúrszerződésszegésnek
tekintik, amely alapján
Megrerrdelő egyoldalúangyakorolhadae|állási jogát,Ez esetbenMegrendelő a teljes vállalkozási díj
40 (negyven) oÁ-ára jogosult meghiúsulásikötbérként.

45,

Megrendeló a kötbért megha|adókárának érvényesítésére
is jogosult.

46.

Megrendelő a 44. pont szerinti eljárásrajogosult az alábbi esetekbenis:

Vállalkozó ellencsőd-,felszámolásivagyvégelszámolási
eljárásindul;
Vá|lalkozóméltányolható
ok né|külnemkezdtemega szerződés
teljesítését;
felfiiggesztette
Vállalkozó a teljesítést
ésMegrendelőerre irányu|ó írásbelifelszólításának
követő 10(tiz) naponbelül nem folytatta;
kézhezyételét
Vál|alkozó a jelen szerződésrendelkezéseivel
ellentétesen
von be alvállalkozőt vagy egyéb
közreműködot a teljesítésbe;
Vállalkozó egyébsúlyosszBrződésszegést
követ el.
47.

Megrerrdelofizetésikésedelme
eseténVállalkozó a Kbt. rendelkezéseinek
megfelelőenjogosult
azonnalibeszedési
megbízást
benyújtani,
illetőlega Ptk. szerintikésedelmi
kamatotkövetelni'

6

IX.
Szavatosság'jótállás

4 8 . A jótá|lási garancia időtartamának lejárta előtt a fe|ek a Megrendelő által kitűzött idopontban
bejárást tartanak és az esetlegesenmégfenná|ló lribákról, hiányosságokróljegyzőkörryvet vesznek
fel. A jegyzőkönyvben rögzített hibákat Vállalkozó legkésobb15 (tizenöt) napon belül kijavítjaés
teljesítést
írásbankészrejelenti Megrendelő részére.

49. Vállalkozót a fentieken kívül a jogszabályokban meglraÍározottidejű köte|ezo alkalmassági idő is
terheli.

x.
Elállás a szerződéstől
50.

A Megrende|ó a szerződéstőlbarmikor elál|hat,köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni.
Ha a munka végzésesorán a tények arra engednénekkövetkeáetést, hogy a teljesítéshibás lesz, a
Megrendelo a fogyatékosságkiküszöbölésére tűzött rnegfelelő lratáridő sikertelen eltelte utáll
gyakorolhatjaa hibás te|jesítéséből
eredőjogokat.

51.

Amennyiben a Vállalkoző a befejezési határidőhöz képest több mint 30 (harminc) napos
jogában á|l _ az e|ál|ásijogának gyakorlása és a 44. pontban
késedelembekerül, az ajánlatkérőnek
megJtatározottkötbér érvényesítésén
túl_ a Vál|alkozót a munkaterületrő| levonultatni ésa hátralevő
munkát más vállalkozóval befejeztetni' A már teljesítettmunkarészekrea Vállalkozó garanciális és
szavatosságikötelezettségeitaz ilyen beavatkozásnem módosítja.

XI.
Titoktartás

52. Szeruődő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodasban foglaltakat, valamint a
teljesítésük során az eg1mrásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez
éfte|emszeríien
nem vonatkozik arTaaz információra, amely titokban tartásátjogszabály nem teszi
lehetové.

5 3 . Ha a Megrendelő a Vállalkozó teljesítéserévénúj elgondolásról, megoldásról vagy műszakí
ismeretro|szerez tudomást.eú.aYá||a|koző e|őzeteshozzáiáru|átsa
nélkül mással nem közölheti.

XII.
Nyilatkozatok
54.

Felek kijelentik, hogy
-

jelen szerzodésaláirására ésteljesítésére;
keIlő felhatalmazássalésjogkörrel rende|keznel<

-

a jelen szerződés a|áírását az erÍe kijelölt vezető, i|letóleg a cég igazgatősága, vagy vezető
testülete szabályszerűen engedélyezte és az megfelel aZ erre vonatkozó jogszabályi
rende1kezéseknek;

-

a je|en szerződésta fél nevébena|áírő személy megfelelő, a vonatkozó jogszabáIyok álta|
megkívántregiszfált aláírásijogga| rende|kezik,így részérő|a szerzödés a|áirása ésteljesítése
nem eredményezimás' o|yan szerzódésvagy egyébjognyilatkozat meguegését,melyben félként
szerepel;

.

nincs olyan fuggóben levő köte|ezettségevagy érdekkörében|évő más körülmény, amely
kedvezőtlenül hatlrat a jelen szerződésbenfogla|tak érvényességére,
teljesítésére
vagy saját
gére,illetve képessé
gére.
teljesítésikészsé

5 5 . A jelen szerződésselkapcsolatos bármilyen kérdésbena felek írásban teszrek nyilatkozatot
levélútján.
egymásnak,ajánlott,tértivevényes
XIII.
Jogviták rendezése
kívánjákrendezni,s csupán
úton,tárgyalásokútjrán
5 6 . Felek az esetlegesjogvitáikat elsődlegesenbékés
nem vezetetteredményre.
akkor fordulnakbírósághoz,haa tárgyalásosrendezés
számított30 (harminc)napon belüI nem
57, Amennyiben a tárgyalásokazok kezdeményezésétól
pertárgy
fiiggően a Pápai Városi
felek
magukat
a
értékétől
alávetik
vezetnek eredményre,úgy
Bíróságkizárólagos illetékességének.

xrv.
Egyébrendelkezések
5 8 . Az aján|ati felhívás, a dokumentáciő, a helyszíni szemle jegyzőkönyve, Vállalkoző ajánl.ata,
valamint az ezen kívül feltett egyébkérdésekés az eze|ae adott válaszok a jelen szerződós
elválaszthatat|anÉszétképezik.Amennyiben a jelen pont szerinti okiratok, illetőleg a jelen
szerződésszövege között ellentmondáslenne,űgyaz előbbi okiratokszövege az irányadő,
képezika szerződésmelléklaei.
5 9 . Ugyancsakajelen szerződéselválasáhatat|anrészét
A jelen szerződés
mellékleteia következők:
1. számúmelléklet:ajánlatifelhívásésdokumentáció,
2. száműmelléklet:Vállalkozó nyertesaján|ata,
3' szátműmellékletMiiszaki ütemterv
a Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó
nem szabá|yozottkérdésekben
A jelen szerződésben
az irányadók.
egyébjogszabályokrendelkezései
után, mint kinyilvánított
Je|en megállapodásta felek képviselőielolvasásés közös értelmezés
akaratukkalmindenbenmegeryezőt,j óváhagyólag a|áírták'
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