
vÁ lLALK oz  n ,sI  sZERZonÉs

amely létrejött egyrészrőlPápa Város Onkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. |2', képviseletében: Dr.
Kovács Zoltán polgármester, bankszám|aszám: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja 11748045-15429410; adőszám:
I 5 429 4102|9) a továbbiakban, mint Megrendelő,

másrészről a Swietelsky MagyarországKft. (Székhelye: 9800 Vasvár, Csörnöc utca 5. képviselője: Molnár
Lász|ő, Skultéty István; cégjegyzékszáma: 0I-09-897738; bankszámlaszám: 10300002-1041I4I7-49020017,
adószám: |43-00327-2-44) a továbbiakban, mint Vállalkozó között az alulírott helyen és napon, azalátbbi
feltételek szerint:

I.

El{izmények

1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban:
Kbt') alapján egyszerű kozbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le.
Megrende|ő a közbeszerzési eljárás tárgyát és mennyiségétaz aján|ati felhívás 2. pontjában határozta
meg.

A beszerzés tárgya és mennyisége:

Pdpa, Honvéd utca 0+149 _ 0+243,35 km szelvények közötti szakasz építése 94'35 m
hosszban útcsatlakoztÍsok, parkolók és gardzselőterek kialakíttÍsdval

2, Megrendelő a közbeszerzési e|járásában benyújtott ajánlatokat megvizsgá|ta, egymással összevetette,
és döntését 2009. február 23. napján kihirdette. Megrende|ő közbeszerzési eljárásban hozott döntése
szerint a közbeszerzési eljárásban a nyertes aján|attevő Vá||a|kozó lett.

u.
A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elválla|ja a szerződés tárgyát képező,I/1. pont szerinti
létesítmény (a továbbiakban: létesítmény) építési munkáinak teljes körű megvalósítását a jelen

szerződéshez kapcsolódó egyéb mellékletek, így különöSen az ajánlati felhívás és dokumentáció
tartalma szerint. Vál|alkozó kötelezettséget vállal aÍra, hogy Megrendelő számára a jelen

szerzodésben meghatározott munkákat saj át kö|tségén elv égzi.

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

A közbeszerzésieljáráshoz' illetőleg a jelen szerződéshez kapcsolódó vagy annak mellékletét képező
okiratokon kíVüli egyéb tervek, dokumentumok elkészítése Vállalkozó feladata. Az1lyen terveknek'
dokumentumoknak minden tekintetben összhangban kell lenniük aközbeszerzési eljárással és a jelen

szerződéssel, és azokat elozetesen Vállalkozó köteles jóváhagyás céljábólMegrendelőnek bemutatni.

Bármilyen a Vállalkozó vagy tervezóje áIta| kezdernényezett muszaki vá|tozás ajánlatkérői
engedélyezése elott a Válla|kozó köteles a vá|tozás költségkihatásait bemutatni' és a Megrendelővel
jóváhagyatni. A vá\tozás végrehajtása csak ílyen jóváhagyás után lehetséges, mert az e nélktil
v é gzett bármilyen eltérést a Vállalkozó saj át kockáz atár a hajtj a vé gre.

Vállalkozó többletmunkák elvégzésére nem jogosult. A megvalósítás költsége nem haladhat1ameg a
Vállalkozó ajánlatában megj elölt ellenszolgáltatás összegét.
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6. Vállalkozó kijelenti, illetve kÓtelezettséget vállal arra, hogy

- a je|en szerződést, annak mel|ékleteivel és 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 elvégzésének alapjául
megfelelőnek találta;

- a dokumentáció és egyéb okiratok szövegét megértette, azokat nem tartja értelmetlennek vagy
kétértelműnek;

- az esetleges fe|világosíüás kéréseknél kie|égíto, elégséges magyarázatot kapott;

- a szerződés tárgyátjelen szerződés rendelkezéseinek rnegfelelően és az abban szabályozottak
szerint, a vonatkozó magyar előírásokat betartva, I. osztályú minöségben és I. osztályú
arryagok felhasználásával a szerződés szerinti lratáridőben, saját költségén hiba- és
hiánymentesen elkészíti;

7 ' Vá|lalkozó a jelen szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinek harmadik személyre történo
átruházására nem jogosult. A jelen szerződést Vállalkozónak kel| teljesítenie. A teljesítésben 10 %
feletti a|vállalkozóként, illetőleg egyéb résztvevőként csak olyan személy, il|ewe szervezet vehet
részt, akitlame|yet Vállalkozó aján|atában megjelö|t. Felek az utóbbi rendelkezéstől csak akkor
térhetnek e|, ha az á|taluk előre nem látható oknál fogva, a szerződéskötést követően beállott
körü|rnény folytán a szerződés vagy annak egy része nem volna te|jesítlrető és Megrende|ő az egyéb
sz em é ly, szerv ezet kö zrem ű k ö d é s é h ez hozzájáru|t.

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

9. Vállalkozó a fentiekkel összhangban igénybe vett alvállalkozőért úgy felel, mintha a munkát maga
végezte volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig fele|ős minden olyan kárért is,
amely anélktilnem következett volna be.

ilr.
Teljesítési határidők

10. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó jelen szerződésben válla|t építési munkákat az
aj án|atában fo glalt telj e sítési ütemezé s szerint eW é gzí'

A kivitelezés műszaki átadása rnegkezdésének lratárideje: 2009. április 30. (a továbbiakban:
befejezési határidő).

Vállalkozó eloteljesítésre kizárólag a Megrendelőve| kotott kü|ön megállapodás szerint jogosult.

rv.
A felek jogai és kötelezettségei, együttműködése

1l. Szerződo felek megál|apodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradékta|an
megvalósítása érdekében folyamatosan együttműködnek, és időben tájékoztatják egymást nem
csupán a szerzodéses kötelezettségek teljesítéséről' de minden olyan köriilményről (tény, adat,
kérdés), amely a szerződés teljesítésére kihatássa| lelret.
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Fenti kötelezettségüknek megfelelően a felek képviselőik űtján a későbbiekben meghatározott
időpontokban, de |egalább hetente egymással személyesen egyeztetnek, helyszíni koordinációt
tartanak.

Vállalkozó a |efolytatott közbeszerzési eljárás a|apján megkötött szerződés, illewe Megrendelő
utasításai szerint köteles elj ámi.

Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, i||etőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.

Megrendelő köte|es a munkaterületet a munka megkezdéséhez szükséges állapotban a jelen
szerződés megkötését követően meghatározott időpontban átadni. Vállalkozó köteles a teniletet
biztonságosan bekeríteni és őrizni, a megfelelő baleset. és tűzvédelemről a vonatkozó előírásoknak
megfelelően gondoskodni. A felvonulás, valamint a közmű-, és energiahaszrálat költségei
Vállalkozót terhelik. A munkaterÍilet átvételétől a műszaki átadás-átvétel időpontjáig Vállalkozó
felelősségge| tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért, be|eértve a munkagépek, eszközök,
berendezések és építési anyagok tárolrísát és őrzését, azé|et- és vagyonbiztonságot.

Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervemi, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors
befejezését' Ennek megfelelően Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről
ha|adéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy határidőben történó elvégzését
veszé|yezteti vagy gáto|ja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelősséggel
Íartoz1k.

Válla|kozó a munka megkezdésekor a vonatkozó eloírásoknak megfele|ően építési naplót nyit, s aá
fo|yamatosan vezeti, illetőleg az építkezés he|yszínén tartja a munka befejezéséig. Felek a
munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges körülményt, adatot és utasítást rögzítenek az épitési
naplóban.

Vállalkozó felelős műszaki vezetője és adatai:

Név: Piczinger Krisztián

Lakcím: 9400 Csorna, Vasút sor 5.

Telefonszám: 30 l 505-|7 59

Jogosultsági kam. Sz. : FMV-K ózl' Ép. _A/0 8-002/09

Megrende|ő á|ta| a kapcsolattartásra kije|ölt szemé|y:

Molnár István, Németh Tamás, Heizer Zo|tán

V ál l alko zó á|tat a kap c s o 1 attartásra kij e l ö lt személy l szerv ezet:

Név: Csizmazia Roland

Telefonszám : 3 0 l 689 -23 87

l9. A felek |6., |7 . és l8. pontok szerinti, kijelölt képvise|ői jogosultak Megrendelő, illetve Vállalkozó
nevében az építési naplóba történő bejegyzésre, amely azonban nem eredményezheti a jelen
szer ző dés m ó d o s ítasát.



I
20. Megrerrdelo' il|etőleg az á|ta|a kt1elölt személy vagy szervezet a YáL|alkozó' annak alvállalkozói'

illető|eg a teljesítésbe bevont egyéb közreműködők tevékenységét és munkavégzését mindenféle
korlátozás nélktil, bármikor jogosult el|enőrizni. Az e||enőrzés azonban a szükséges mértéken felűl
nem zavarhatja Vállalkozó munkavégzését. Megrendelő minden beépítendő anyag és e|végzett
munka el|enorzésére jogosult a helyszínen, Vagy a gyártfs helyén' Az e||enőrzést és a mintavételt
végző szemé|yeket Megrendelő jelöli ki. Az építkezés során az elóírtak szerint el kell végeztetni a
megfele|ő vizsgálatokat' A mintavételi és e|lenőrzési költségek 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 esetben a költség a Megrende|őt
terheli. Az e|takarásra kerülő munkák elkészültének várható időpontjáról Vállalkozó köteles a
Megrendelőt 48 (negyvennyolc) órával megelőzőerr építési naplóban értesíteni.

Vállalkozó kötelessége a bontási anyagok' hulladékok és környezetkárosító anyagok
környezetvédelmi követelmérryeknek megfelelő kezelése és elhelyezése, valamint a munkaterület
me|letti csapadékvíz e|vezetó rendszerek rntiszaki á|lapotának megóvása és rongálódás esetérr azok
helyreállítása.

v.
A szerződés te|jesítése

Megrendelő kizáró|ag a hiba- és hiánymerrtes, I. osztá|yú minőségű teljesítést veszj át.

A műszaki átadás-átvételi eljárást a Vál|alkozó készre jelentése alapján a Megrendelő tűZi ki. A
vállalt te|jesítési határidőre szóló készre je|entés leadásának |egkésőbbi időpontja a vállalt határidő
|e1árta e|őtti l5' nap. Az eljárást a Megrende|ő a készre jelentés kézhezyéte|e utáni 14' napra tűzí ki,
melynek legkésóbbi időpontja a vállalt teljesítési határidő |ehet.

A mtiszaki átadás-áNételi eljárás kitűzésérrek feltéte|e az átadási dokumentáció jóváhagyása a
Megrendelő részéről. Az átadási dokumentáció - a megvalósulási tervek, melynek példányszáma 4
p1d.

A műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának és az üzembe helyezési eljárás megkezdésének
feltétele a szükséges és a műszaki dokumentációban meghatátozott valamennyi létesítmény
rende|tetésszeruhaszná|atra alkalmas készültsege az e|őírt bizonylatokkal'

A műszaki átadás-átvételre és annak időpontjára a Ptk. rendelkezései az irányadók. A műszaki
átadás-átvétel keretében észlelt üzemeltetést nem akadályozó hiányokat és szükséges kiegészítő
munkákat a Vállalkozó térítés nélkül és az akkor neshatározásra kerlilő határidőre köteles elvésezni
(hiánypótlás)'

26, Az átadás-átvételi eljárás fentiek szerinti maradéktalan teljesítése esetén 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 kezdeményezi Megrendelőné|.

27, Yégszámla csak a sikeres átadás-átvételi eljárást követóerr nyújtlrató be.

28' Vá||alkozó lratáridőben teljesít, ha az átadás-átvétel a szerzódésben eloírt határidón belül, illetőleg
lratárnapon megkezdodött, kivéVe, ha a Megrendelő a szo|gá|tatást nem vette át.
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30.

29. Az átadás- átvételi eljárástól számított egy éven belül az építési beruházás munkáit ismételten
megvizsgálni (utófelülvizsgá|ati eljárás). Ezt az eljrárást Megrendelő készíti elő és hívja meg affa a
Vállalkozót.

vI.
Módosítások

Felek tudomással bímak arról, hogy a jelen szerződés módosítására közös megegyezéssel, kizárólag
a Kbt.-ben foglalt feltételek maradéktalan teljesülése esetén van mód. Megrendelő e rendelkezésekre
figyelemmel jogosult a kivitelezésre kerülő építmény vagy egyes részeinek minőségi' mennyiségi
vá|toztatására.

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

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 felelősségére ellenőrzött. Erre tekintettel a tervdokumentáció'
illetőleg az egyéb okiratok esetleges hibájára vagy hiányosságára való hivatkozással a későbbiek
során szerződésmódosítás nem kezdeményezhető.

33, Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható miÍszaki problémákkal kapcsolatosan
Vállalkozónak kérdése merül fel, úgy Megrendelő erre 5 (ö0 munkanapon belül a szükséges
felvilágosítást megadj a.

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

35. Határidő módosítás indokául időjárási tényező nem 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|ány ár,

37. A szerződés szerinti munka a 2007. évi CXXWI. N, |42. $. alapján fordított adőzás a|á tartozik,
aminek értelmében Megrendelő köteles a fizetendő adót a bevallásába beállítani. A Vállalkozó
számláiban áthárított AFA-t nem tüntethet fel.

38. Yá||a|koző részszám|a benyújtására nem jogosult.
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40.

Végszámla akkor nyújtható be, ha Vállalkozó és Megrendelő a jelen szerzodés szerinti átadás-
átvételi eljárást sikeresen lebonyolította, és az erre vonatkoző jegyzőkönyv aláírásra került.

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

Megrendelő kizárőIag a vonatkozó jogszabáIyokban meghatározott alaki és tartalmi
követe l m ényekn ek me gfe I elő szám|át fogadj a be.

42. Megrerrdelő előleget nem biztosít.

VIII.

Késedelmes telj esítés, meghiúsulás

43. Szeruődő felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó aján|atétban foglalt teljesítési
határidőt Vállalkozó késedelrnesen teljesíti' úgy naponta 50.000,- Ft késedelmi kötbért köteles
fizetni naptári napi késedelmi kötbérként.

44. Amennyiben a ferrti határidő tekintetében Vállalkozó számttra felróható módon 30 (harminc) napot
rneghaladó késedelembe esik, űgy azt felek olyan fokúr szerződésszegésnek tekintik, amely alapján
Megrerrdelő egyoldalúan gyakorolhada e|állási jogát, Ez esetben Megrendelő a teljes vállalkozási díj
40 (negyven) oÁ-ára jogosult meghiúsulási kötbérként.

45, Megrendeló a kötbért megha|adó kárának érvényesítésére is jogosult.

46. Megrendelő a 44. pont szerinti eljárásra jogosult az alábbi esetekben is:

Vállalkozó ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul;

Vá|lalkozó méltányolható ok né|kül nem kezdte meg a szerződés teljesítését;

Vállalkozó a teljesítést felfiiggesztette és Megrendelő erre irányu|ó írásbeli felszólításának
kézhezyételét követő 10 (tiz) napon belül nem folytatta;

Vál|alkozó a jelen szerződés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvállalkozőt vagy egyéb
közreműködot a telj esítésbe;

Vállalkozó egyéb súlyos szBrződésszegést követ el.

47. Megrerrdelo fizetési késedelme esetén Vállalkozó a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően jogosult
azonnali beszedési megbízást benyújtani, illetőleg a Ptk. szerinti késedelmi kamatot követelni'

4r.
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49.

52.

53 .

IX.

Szavatosság' jótállás

A jótá|lási garancia időtartamának lejárta előtt a fe|ek a Megrendelő által kitűzött idopontban
bejárást tartanak és az esetlegesen még fenná|ló lribákról, hiányosságokróljegyzőkörryvet vesznek
fel. A jegyzőkönyvben rögzített hibákat Vállalkozó legkésobb 15 (tizenöt) napon belül kijavítja és
teljesítést írásban készre jelenti Megrendelő részére.

Vállalkozót a fentieken kívül a jogszabályokban meglraÍározott idejű köte|ezo alkalmassági idő is
terheli.

x.
Elállás a szerződéstől

50. A Megrende|ó a szerződéstől barmikor elál|hat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni.

Ha a munka végzése során a tények arra engednének követkeáetést, hogy a teljesítés hibás lesz, a
Megrendelo a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött rnegfelelő lratáridő sikertelen eltelte utáll
gyakorolhatja a hibás te|jesítéséből eredő jogokat.

51. Amennyiben a Vállalkoző a befejezési határidőhöz képest több mint 30 (harminc) napos
késedelembe kerül, az ajánlatkérőnek jogában á|l _ az e|ál|ásijogának gyakorlása és a 44. pontban
megJtatározott kötbér érvényesítésén túl _ a Vál|alkozót a munkaterületrő| levonultatni és a hátralevő
munkát más vállalkozóval befejeztetni' A már teljesített munkarészekre a Vállalkozó garanciális és
szavatossági kötelezetts égeit az ilyen beavatkozás nem módosítja.

XI.

Titoktartás

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 arTa az információra, amely titokban tartásátjogszabály nem teszi
lehetové.

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

XII.

Nyilatkozatok

54. Felek kijelentik, hogy

- keIlő felhatalmazással és jogkörrel rende|keznel< jelen szerzodés aláirására és teljesítésére;

- 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 szerződést a fél nevében a|áírő személy megfelelő, a vonatkozó jogszabáIyok álta|
megkívánt regiszfált aláírási jogga| rende|kezik, így részérő| a szerzödés a|áirása és teljesítése
nem eredményezi más' o|yan szerzódés vagy egyéb jognyilatkozat meguegését, melyben félként
szerepel;

. nincs olyan fuggóben levő köte|ezettsége vagy érdekkörében |évő más körülmény, amely
kedvezőtlenül hatlrat a jelen szerződésben fogla|tak érvényességére, teljesítésére vagy saját
telj esítési készsé gére, illetve képessé gére.



55 .

56.

58 .

59.

A jelen szerződéssel kapcsolatos bármilyen kérdésben a felek írásban teszrek nyilatkozatot
egymásnak, aj ánlott, tértivevényes levél útj án.

XIII.

Jogviták rendezése

Felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útjrán kívánják rendezni, s csupán
akkor fordulnak bírósághoz,ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.

57, Amennyiben a tárgyalások azok kezdeményezésétól számított 30 (harminc) napon belüI nem
vezetnek eredményre, úgy felek alávetik magukat a pertárgy értékétől fiiggően a Pápai Városi
Bíróság kizárólagos illetékességének.

xrv.
Egyéb rendelkezések

Az aján|ati felhívás, a dokumentáciő, a helyszíni szemle jegyzőkönyve, Vállalkoző ajánl.ata,
valamint az ezen kívül feltett egyéb kérdések és az eze|ae adott válaszok a jelen szerződós
elválaszthatat|an Észét képezik. Amennyiben a jelen pont szerinti okiratok, illetőleg a jelen
szerződés szövege között ellentmondás lenne, űgy az előbbi okiratok szövege az irányadő,

Ugyancsak a jelen szerződés elválasáhatat|an részét képezik a szerződés melléklaei.

A jelen szerződés mellékletei a következők:

1. számú melléklet: ajánlati felhívás és dokumentáció,

2. számű melléklet: Vállalkozó nyertes aján|ata,

3' szátmű melléklet Miiszaki ütemterv

A jelen szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó
egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Je|en megállapodást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított
akaratukkal m inden ben me geryezőt, j óváhagyól ag a|áírták'
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