vÁLLALKo z^il szuRzooÉs

Dr.
8500Pápa,Fő u,72.,képviseletében:
Pápa Város onkormányzata(székhelye:
egyrészről
amelyléfuejött
adószím:
oTP Bank Rt. Pápai Fiókja |1748045.15429410;
Kovács ZolitÁnpolgármester,bankszi{m|aszám:
15 4294 | 0219)a továbbiakban,mint Megrendelő,
mrísrészről
a Boroszlán Építő - Szolgáltatő - Tewező ZÉ. (8500 Pápa, Aradi u. 1., képviselője:
adószrím:
73200196-11201298,
19.10-500215;bankszám|aszálm:
Vörös Lasz|ő igazgatő1'
cégjegyzékszáma:
feltételek
I24877I2.2-l9) a továbbiakban,mint Vállalkozó között az alulírotthelyen ésnapon,'az a|étbbi
szerint:
I.
Előzmények
1.

Megrendelő,mint ajánlatkéröaközbeszerzésekrölsző|ő 2003.éviCXXD(. törvény(a továbbiakban:
(a továbbiakban:közbeszerzési eljrárrís)folytatott le.
Kbt.) alapjríneryszerü közbesz.erzésieljrírrást
az ajrínlatifelhívás2. pontjábanhatfuotra
mennyiségét
Megrendelő aközbeszerzésieljrárástÍrgyátés
meg.
A beszerzéstÍ,rwaésmennyisége:
Csapadélo íz-elvezető r endszerek fe hrtjftdsa
lvq,etés
Tangazdasóg csapadélaúz-e

)

egrmássalösszevetette,
ajanlatokatmegvizsgrílta'
benyújtott
Megrendelö aközbeszerzésieljrárásában
eljrírasbanhozott
közbeszeruési
és döntését2009. március 25. napján kihirdette.Megrendelő
Vállalkozó lett.
a nyertesqjránlattevö
döntéseszerint aközbeszerzésieljrárasban

tr.
A szerződéstá.rlgz
Megrendelő megrendeli,Vállalkozó pedig elválla|jaa szerződéstárgyát képező,Vl. pont szerinti
a jelen
építési
munlpáinakteljes köni megvalósÍtrá'sát
(a továbbiakban:létesítnaény)
létesítnény
és
dokumenüíció
szerzödéshezkapcsolódő egéb mellékletek,ígr kiilönösen az ajánlati felhívas
tartalma szerint. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hory Megrendelö szÁmátraa jelen
munkiákatsajátköltségénelvégzi.
szerződésben
meghatározott
4.

sziikségesmunka elvégzése
Vríllalkozó feladatatovábbá minden egéb a feladatmegvalósítrásiához
amelyek a
és
ráfordítrísokra'
mellékmunkríka
azon
és költségeinekviselése,kÍilönös tekintettel
ésa szakmairyakorlatszerinta munkaelvégzéséheztartomak.
vonatkozó szabvrínyok

5.

képező
kapcsolódő vagtannak mellékletét
illetőleg ajelen szerződéshez
Aközbeszeruésieljráráshoz,
Vállalkozó feladata.Az i|yentervekneko
elkészítése
okiratokonkífúliegyébtervelgdokumentumok
dokumentumoknak
mindentekintetbenösszhangbankell lenniiik aközbeszerzésieljarássalésa jelen
szerzödéssel,ésazokatelózetesenVállalkozó köteles jóvríhagyáscé|jábólMegrendelőnekbemutatni.
Bármilyen a Vállalkozó vagy teruezóje által kezdeményezettműszaki váItozÁs ajanlatkérói
engedélyezése
előtt a Vállalkozó köteles aváltozás költségkihatásaitbemutatni,ésa Megrendelővel
jóváharyatni. A vá|tozásvégrehajtása
csak ilyen jóvaharyás utrínlehetséges,mert az e nélkÍil
végzettbrírmilyeneltéré
st a Vál lalkozó saját kockázatfua hajga végre.

\--llt>

költségenemhaladhatjameg a
Vállalkozó többletmunkákelvégzésére
nemjogosult.A megvalósítás
összegét.
Vállalkozó ajránlatában
megjelölt ellenszolgáltatás
6.

1

Vállalkozó kijelenti,illetvekötelezettséget
vállal arrq hogy
-

a jelen szerződést,annak mellékleteivelés a kapcsolódó iratokkal eryütt teljes könÍen
azt kor|áioás nélküljelen aláírásával
megvizsgálta"hiánytalanulelolvastaés megértette,
jogilag kötelezőnek ismeriel;

-

alapjául
az ajrínlatkérési
dokumentaciót megismerte és azt a munka elvégzésének
megfelelőnekta|á|ta;

-

vagy
azokatnem tartjaértelmetlennek
a dokumentációésegyébokiratokszövegétmegértette,
kétértelműnek;

-

kapott;
magyaúaatot
az esetlegesfelvilágosítrás
kéréseknél
kielégítő,
elégséges

-

a szerzódéstárgyátjelen szerződésrendelkezéseinek
megfelelőenésaz abbanszabá|yoznttak
szerint, a vonatkozó magyar előírásokatbetartva,I. osáályu minőségbenés I. osztályú
anyagok felhasználiísával a szerződés szerinti hatiáridőben, saját költségén hiba- és
hiánymentesen
elkészíti;

harmadikszemélyretörténő
Vállalkozó a jelen szerződésbőleredőjogainak éskötelezettségeinek
jogosult.
jelen
A teljesítésben
l0 %o
éÍruhánására
nem
A
szerződést
Vállalkozónak kell teljesítenie.
feletti alvállalkozókén!illetőleg egyébrészfvevőként
csak olyan személy,illetve szervezetvehet
részt"akit/amelyetVállalkozo ajánlatábanmegjelölt. Felek az utóbbi rendelkezéstőlcsak akkor
követően beállott
térhetnekel, ha az áItahlkelőre nem látható oknál fogva, a szerződéskötést
az egyéb
és
Megrende|ő
volna
teljesíthető
körülmény folytrána szerződésvagy annak egy részenem
személy,szervezetközemiíköd éséhez
hozzájátu|t.

8.

A 7. pontban szabályozottakontulmenőenVállalkozó a kijzbeszerzésieljarás során megjelölt
résztvevő alvállalkozót
alvállalkozóin kívüli' a teljesítésben
10 %.otmeg nem haladó mértékben
kizÍről'agMegrendelőegyetértésével
vehetigénybe.

9.

Vállalkozó a fentiekkel összlrangbanigénybevett alvállalkozőértúry felel, mintha a munkát maga
eseténpedig felelős mindenolyan karértis,
végezte
volna, alvállalkozó jogosulatlanigénybevétele
amelvanélkülnemkövetkezettvolnabe.

m.
TeIjesítési
határidők
munkákat az
10. Felek megállapodnakabban, hogy Vállalkozó jelen szerződésbenvállalt építési
ajánlatrában
foglaltteljesítési
szerinte|végzi.
ütemezés
A kivitelezésműszaki átadésa
megkezdésének
határideje:2009. szeptember30. (a továbbiakban:
befejezésihatríridő).
jogosult.
Vállalkozó előteljesítésre

rv.
A felek jogai éskötelezettségei, együttműködése
lt.

Szerződő felek megállapodnak abban, hory a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan
megvalósítrása érdekébenfolyamatosan együttműködnek, és időben tÍ!ékoztatjál<eg;rmást nem
csupán a szerződéseskötelezettségek teljesítéséről,de minden olyan körülményről (tény, adat
kérdés),amely a szerződésteljesítésére
kihatással lehet.

<.:

Fenti kötelezettségüknekmegfelelően a felek képviselőik útjrána késöbbiekben meghatiározott
időpontokban,de legalább hetenteegymással személyesenegyeáetnek, helyszíni koordinációt
tartanak.

12. Vállalkozó a lefolytatottközbeszerzésieljrírásalapjránmegkötött szerződés,illetve Megrendelő
szerintköteles eljrárni.
utasÍtísai

terhesebbé.
illetőleg nemtehetia teljesítést
Az utasításnemterjedhetki a munkamegszeÍvezésére,
szükségesállapotban a jelen
1 3 . Megrendelő köteles a munkaterületeta munka megkezdéséhez

szerzodésmegkötésétkövetően meghatározottidőpontbanátadni. Vállalkozó köteles a területet
biáonságosanbekeríteniésőrimi, a megfelelö baleset-éstűzvédelemrőla vonatkozó előírásoknak
megfelelően gondoskodni. A felvonulás, valamint a közmri-, és energiahasználatköltségei
időpontjáig Vállalkozó
Vállalkozót terhelik. A munkaterületátvételétőla múszakiátadás-átvétel
eszközök,
beleérwea munkagépek,
végzetttevékenységéért,
felelősséggeltartozika munkaterületen
berendezések
ésépítési
anyagoktrírolrísát
ésörzését,az é|et-ésvaryonbiztonságot.

megszervezni,hory biztosítsaa munkagazdaságosésryors
14. Vállalkozó köteles a munkavégzéstilgy
Ennek megfelelően Vállalkozó köteles a Megrendelöt minden olyan körülményről
befejezését.
vagy hatríridőben
történő e|végzését
haladéktalanulértesíteni,
amely a teljesítés
eredményességét
veszé|yettetivagy gátolja. Az értesítés
elmulasztásából eredő kaÍértVállalkozó felelősséggel
tartozik.
naplót nyit, s aá
a vonatkozó előírásoknakmegfelelőenépítési
1 5 . Vállalkozó a munkamegkezdésekor
Felek a
helyszínéntartja a munka befejezéséig.
folyamatosan vezeti, illetőleg az építkezés
rögzítenek az építésí
munkavégzéssel
kapcsolatos minden lényegesköriilrnény| adatot ésutasítríst
naplóban.
1 6 . Vállalkozó felelős műszakivezetőieésadatai:
Név:Vörös Lész|ő
Lakcím:8500Pápa,Liliom u.3/3.
Telefonszrím:
89 l 313_ 902.
Jogosultságika:rr.Sz.: FMV-Vz ép,_A-I9-I254/2009.
kijelölt személy:
1 7 . Megrendelő áita|a kapcsolattartásra
MolnrírIstviín'NémethTamás,HeizerZo|tiÍn
/ szervezet:
1 8 . Vál lalkozó á|ta|a kapcsolattartásrakij elö lt szemé|y
Név:Takács Gábor
Telefonszámz
89 /3I3 _902.
1 9 . A felek 16., |7. és18.pontok szerinti,kijelölt képviselőijogosultakMegrendelő,illewe Vállalkozó
nevébenaz épitésinaplóba történő bejegyzésre,amely azonban nem eredményezhetia jelen
szerződésmódosít.ását.

20. Megrendelő, illetoleg az álta|akijelölt személyvagy szervezeta Yálla|kozó, annak alvállalkozói,

illetőleg a teljesítésbe
bevont egyébközremiiködők tevékenységét
és munkavégzését
mindenféle
korlátozásnélktil,bármikorjogosult ellenőrizrri.Az e|lenőrzésazonbana szükségesmértéken
felül
nem zavarhatjaVállalkozó munkavégzését.
Megrendelő minden beépítendőaÍIyagés elvégzett
jogosult a helyszínen,YZEYa gyártáshelyén.Az el|enőtzéstésa mintavételt
munka ellenőrzésére
végzőszemélyeket
Megrendelőjelöli ki. Az építkezés
során az e|őirtakszerintel kell végeáetnia
megfelelővizsgálatokat.A mintavételi
ésellenőrzésiköltségeka Vállalkozót terhelik.A Megrendelő
bármilyen próba, vizsgálat fiiggetlen szakértőá|ta| va|ő e|végzését
elrendelheti'A vizsgálatok
költségét,amennyiben azok igazol'jrík,hogy nem felel meg a minőségaz előírtaknak,vagy a
Megrendelő által adott utasíLásnak,
a Vállalkozó viseli. Ellenkező esetbena költség a Megrendelót
terheli. Az e|takarásrakerülő munkrákelkészültének
vrírhatóidőpontjáról Vállalkozó köteles a
Megrendelőt48 (negyvennyolc)órával megelőzöen építési
naplóbanértesíteni.

21. Vállalkozó

kötelessége a bontrísi anyagok, hulladékok és környezetkrírosító anyagok
valarnint a munkaterület
környezetvédelrnikövetelményeknekmegfelelő kezeléseés elhelyezése,
e|vezetőrendszerekműszaki állapotrának
melletti csapadékvíz
megóvásaésrongálódás eseténazok
helyreállíÍása.

v.
A szerződésteljesítése
))

veszi át.
Megrendelö kizátrő|aga hiba- éshiránymentes,
I. osztályúminőségrí
teljesítést
A müszaki áadás.átvételieljrírásta Vállalkozó készrejelentésea|apjána Megrendelő tűzi ki. A
vállalt teljesítési
határidőreszóló készrejelentésleadásrának
legkésőbbiidőpontjaa vállalt hataridő
|ejártaelőtti 15. nap,Az eljrárásta Megrendelőa késaejelentéskézhentéte|e
utráni14.napratiizi ki'
melyneklegkésőbbiidőpontjaa vállalt teljesítési
hatríridőlehet.
A müszaki átadás-átvételieljrárás kitíizésénekfeltételeaz áúadásidokumenüíció jóvríhagyása a
- a megvalósulásitervelgmelynek pé|dányszáma
Megrendelőrészéről.
Az átadásidokumentríció
4
pld.

,)^

La.

A műszaki áúadás-áúvételi
eljárás lefolytatásrának
ésaz üzembe helyezésieljrárásmegkezdésének
feltételea sziikségesés a műszaki dokumentrációbanmeghatátozottvalamennyi létesítmény
rendeltetésszer(thasnÁlatra
alkalmaskészültsége
aze|őírtbizonylatokí<al.

25. A miiszaki átadás.á*ételreés annak időpontjára a Ptk. rendelkezéseiaz irányadők. A műszaki

keretébenészleltüzemeltetést
átadas.átvétel
nem akadá|yozőhirínyokatés szükségeskiegészítő
munkrákata Vállalkozó térítés
nélkiil ésaz akkor meghatátozásrakerülő hatráridőreköteles elvégezni
(hiánypótlás).

eljrárásfentiek szerinti maradéktalanteljesítése
26, Az éLtadás-áLtvételi
eseténaz e|jfuásről a felek
jeryzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben az áLt^dás-^tvételi
eljárás sikertelen,úgy Vállalkoző az
ismételtátadás.á*ételieljárás feltételeithaladéktalanul
teljesítiés az áúadás-átvételi
eljarásraúj
idópontmegállapítását
kezdeményezi
Megrendelőnél.
27,

Végszrámla
csak a sikeres átadás.átvételi
eljárástkövetően nyujthatóbe.

28, Vállalkozó határidőbenteljesít,ha az átadáts-átvétel
a szerződésben
elöírt hatráridőnbelül, illetőleg
hatiírnapon
megkezdődött,kivéve,ha a Megrendelőa szolgáltatástnemvetteát.

<G:

29.

Azáúadás-átvételieljárástól szrímított
egy évenbelül az építési
beruhazásmunkáit ismételtenmeg
kell vizsgálni (utófelülvizsgá|atieljárás).Ezt az eljrírástMegrendelőkészítielő éshívjameg ana a
Vállalkozót.

vI.
Módosítások
3 0 . Felek tudomássalbírnakarról, hogy a jelen szerződésmódosítrásrára
közös megegyezéssel,
kizátrő|ag
a Kbt..benfoglalt feltételekmaradéktalan
esetén
van mód. Megrendelóe rendelkezésekre
teljesülése
figyelemmeljogosult a kivitelezésrekerülő építmény
vagy egyes részeinekminőségi,mennyiségi
vá|tottatásátra.

3 1 . Nem minósül Megrendelő részérőltörténő vá|tonatásnalqha a tervmódosítása Vállalkozó
(p|'u előírtanyagnem szerezhetóbe).
érdekkörében
felmerültok miatt szükséges

32. Minden, a jelen szerződéshezés az azt megelőző közbeszerzési eljríráshoz kapcsolódó

tervdokumentaciót és egyéb okiratot a Vrállalkozó a kiviteledretőség szempondából a
ellenőrzött. Erre tekintettela tervdokumentiíció,
szerzödéskötéstmegelőzően saját felelősségére
illetőleg az egyébokiratok esetlegeshibájráravagy hirányosságríra
való hivatkozássala későbbiek
soránszerződésmódosítrís
nem kezdeménvezhetö.

33, Amennyiben a kivitelezés során elöre nem látható műszaki problémakkal kapcsolatosan
Vállalkozónak kérdésemerül fel, úry Megrendelő erre 5 (öt) munkanaponbelül a sziikséges
felvilágosítríst
megadja.
pontosítások,
34. Vállalkozó kötelezettsége,hogy az érdekkörébenfelmerülő esetlegesmódosítrások,
(a továbbiakbanegyütt: módosÍtís)rendezéséhez
tervértelmezések
a tervezó közreműködésétés
rendelkezésre
á||ásátbiztosítsa.Abban az esetben,ha a módosításVállalkozó érdekkörében
merül
fel, Megrendelő jogosult a módosítás szakmai megalapozottságátVállalkozó költségén
ellenöriáetri.
35. Hatráridőmódosításindokául időjarásitényezőnemérvényesÍthető.
VII.
Vállalkozási díj' fizetésifeltételek
feladatok hibátlan és hiránytalanteljesítéséért
36. Vállalkozót a jelen szerződésbenmeghatrírozoff
összesen 2,4|7.020,-Ft + 20 %oAFA, azazKettőmillió.négyszáutizenhétezer.húsz
foÍnt + 20 oÁ
általránosforgalmiadó összegű vállalkozási dij illeti meg.Ennek megfelelőenavél||a|kozősi
dij teljes
bruttó összege: 2.900.424'. Fq azaz Kettőmillió.kilencszázezer.négyszrízhuszonnégy
forint
éÉalányár.
37"

Vállalkozó részszátm|abenyújtrísríra
nemjogosult.

Z€-

38. Végszrímlaakkor nyújthatóbe, ha Vállalkozó és Megrendelö a jelen szerződésszerinti átadásátvételieljárástsikeresenlebonyolította,
ésaz errevonatkozőjegyzőkönyv aláírásrakerült.
39. A teljesítés
igazolásalapjrínkiállítottvégszám|án
szereplőösszeget a MegrendelőVállalkozó Kinizsi
Bank Zrt, 73200196.I|201298számúbankszámlájátra
az adőzás rendjérőlszóló 2003. évi XC[.
törvény36/,4.$.banelőírtigazolásbenyújtísát
követően 30 naponbelül átutalja.
40. Megrendelö kizátrő|ag a vonatkozó jogszabályokban meghaüírozott alaki
követe lményeknekmegfel el ö szátm|átfogadja be.
4I.

és tartalmi

Megrendelöelőlegetnembiztosít.

VItr.
Késedelmesteljesítés'
meghirisulás
42.

Szerződő felek megállapodnak,hogy amennyiben a Vállalkozó ajanlatábanfoglalt teljesítési
hatráridőtVállalkozó késedelmesen
teljesíti,úry naponta 50.000'. Ft késedelmikötbért köteles
fizetni naptári napi késedelmikötbérként.

43, Amennyiben a fenti hatríridőtekintetében
Vállalkozó számáttafelróható módon 30 (ha:minc)napot
meghaladókésedelembe
esik, tlw azt felek olyan fokúszerződésszegésnek
tekintilq amely alapjrán
jogát.
Megrendelőegyoldalúan
elállási
Ez
esetben
Megrendelő
a teljesvállalkozási díj
ryakorolhatja
40 (neg1rven)
%-átrajogosultmeghiúsulási
kötbérként.
44" Megrendelőa kotbértmeghaladókaránakérvényesítésére
is jogosult.
jogosultaz alábbi esetekbenis:
45, Megrendelőa 44, pontszerintieljrárásra
.

vállalkozó ellen csőd., felszrámolásivag7végelszámolási
eljránás
indul;

-

Vríllalkozómélüányolható
ok nélkiilnemkezdtemeg a szerződésteljesítését;

-

Vállakoző a teljesítést
felfiiggesztetteésMegrendelő ene irrányulóÍrásbelifelszólítrísrának
kézhez:téte|ét
követő 10 (tíz)naponbelül nemfolflatta;

-

Vállalkozó a jelen szerződésrendelkezéseivel
ellentétesen
von be alvállalkozőt vagy egyéb
közreműködőt a teljesítésbe;

-

Vállalkozó egyébsúlyosszerződésszegést
követ el.

46, Megrendelő fizetésikésedelmeeseténYá||a|kozó a Kbt. rendelkezéseinek
megfelelőenjogosult
azonnalibeszedésimegbízástbenyújtani,
illetőleg a Ptk. szerintikésedelrni
kamatotkövetelni.
DL
Szavatosság'jótállás
47" Az utó-felü|vizsgá|atieljárás sorrína Megrendelőáltal kittízött időpontbana Felek bejarásttartanak
és az esetlegesenmég fennrálló hibákól' hirínyosságokróljegyzőkönyvet vesznek fel. A
jegyzőkönyvben rögzített hibríkatVállalkozó legkésőbb15 (tizenöt) napon belül kijavítja és
teljesítést
írásbankészrejelenti Megrendelőrészére.

Vállalkozót a fentiekenkívül a jogszabályokbanmeghatfuozottidejű kötelező alkalmasságiidő is
terheli.

48.

x.
Elállás a szerződéstől
49. A Megrende|ő a szerződéstőlbrírmikorelállhat' köteles azonbana Vállalkozó lcárátmegtéríteni.
Ha a munka végzése
során a tényekamaengednének
következtetést,hogy a teljesítés
hibás lesz, a
Megrendelö a fogyatékosságkiküszöbölésére tíízött megfelelő hataridő sikertelen eltelte után
gyakorolhadaa hibás teljesítéséböl
eredőjogokat.

5 0 . Amennyiben a Vállalkozó a befejezésihatáridőhöz képest több mint 30 (harminc) napos

jogában áll - az e|állásijoganakgyakorlásaésa 44. pontban
késedelembe
kerül, az aján|atkérőnek
meghatározottkötbér érvényesítésén
tul _ a Vállalkozót a munkaterületrőllevonultatni ésa hátralevő
munkát más vállalkozőva| befejeztetri.A mrírteljesítettmunkarészekrea Vríllalkozó garanciális és
szavatosságikötelezettségeit
az ilyen beavatkozásnemmódosítja.

)o.
Titoktarü{s
5 1 . Szerződő felek megállapodnakabban, hory a jelen megállapodasbanfoglaltaka| valamint a
teljesítésüksorán az eg5másnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez
értelemszerüennem vonatkozik arra M információra' amely titokban tartásátjogszabály nem teszi
lehetővé.

52. Ha a Megrendelö a Vríllalkozó teljesítéserévénúj elgondolásról, megoldásról vagy műszaki
ismeretröl szereztudomástezt aYá||a|kozőe|őzetesbozzájáru|ása
nélkülmássalnem közölheti.
)íL
Nyilatkozatok
53. Felekkijelentik,hory
.

kellő felhata|nazássalésjogkörrel rendelkeznekjelen szerződésa|áIiÍár,álra
ésteljesítésére;

-

a jelen szerződésa|áírásátaz e|Tekijelölt vezető, illetőleg a cégigazgatósága,vagy vezető
testtilete szabályszerűen engedé|yeúeés az megfelel az eÍTe vonatkozó jogszabá|yi
rendelkezéseknek;

.

a jelen szerződésta fél nevébenaláÍró személymegfelelő, a vonatkozó jogszabrílyokáltal
megkívántregiszhált aláírásijoggal rendelkezik,így részérő|
a szerződésaláírásaésteljesítése
nem eredményezi
más,olyan szerződésvary egyébjognyi|atkozatmegszegését,
melybenfélként
szerepel;

.

nincs olyan fiiggóben levö kötelezettségevagy érdekkörébenlévő más körülmény, amely
kedvezötlenül hathat a jelen szerződésbenfoglaltak érvényességére,
teljesítésére
vary saját
teljesítési
készségére,
illetveképességére.

54. A jelen szerződésselkapcsolatos brármilyenkérdésbena felek írásban tesmek nyilatkozatot
egymásnak,ajrínlott,
tértivevényes
levélútjrán.

xru.
Jogviták rendezése
55.

úton,targyalásokútjánkívánjrík
rendezni,s csupán
Felek az esetlegesjogvitáikatelsödlegesenbékés
akkor fordulnakbíróságho1haa trárryalásosrendezés
nemvezetetteredményre.

56.

Amennyiben a tárgalások azok kezdeményezésétő|
sziímított30 (harminc) napon belül nem
ftiggöen a Pápai Vrárosi
vezettek eredményre,
úry felek alávetik magukat a pertárgyértékétől
B íróságkizrírólagosilletékességének.

xw.
Egyébrendelkezések
5 7 . Az aján\ati felhívás, a dokumentríció,a helyszíni szemle jegyzőkönyve, Vállalkoző aján|at4
ya|amint az ezen kívtil feltett eryéb kérdésekés az eze|<readott válaszok a jelen szerződés
e|vá|asz1hatatlanrészétképezik. Amennyiben a jelen pont szerinti okiratolg illetöleg a jelen
szerződésszövege között ellentmondáslenne,űg u előbbi okiratokszövege aztrányadó.
részét
képezikaszerzódésmellékletei.
5 8 . Uryancsak ajelen szerződéselválaszthatatlan
A jelen szerződésmellékleteia következök:
1. számúmellékletajánlatifelhívásésdokumentáció,
2. széműmelléklet:Vállalkozó nyertesaján|ata,
A jelen szerződésben
kérdésekben
a PolgráriTörvénykönyv, valamint a vonatkozó
nem sz.abályozott
egyébjogszabályok rendelkezéseiaz irányadők.
Jelen megállapodásta felek képviselői elolvasás és közös értelmezés
utián,mint kinyilvánított
akaratukkalmindenbenmegegy ező|j óváharyó lag a|áírták.
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