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amely létrejött egyrészről Pápa Város onkormányzata (székhelye: 8500 Pápa Fő u. i2., képviseletében: Dr.
Kovács Zo|tÍn polgármester, bankszámlaszám: oTP Bank Rt. Pápai Fió{a 11748045-15429410; adószrím:
I 5 429 4 I 0219) a továbbiakban, mint Megrendelő,

másrészről a Boroszlán Építő - Szolgáltatő -Tervező Zrt. (8500 Pápu Aradi U' 1., képviselője:
Vörös LészIó igazgatő; cégjegyzékszáma: 19.10.500215; bankszrímlaszám: 73200L96-IL20I298, adószrám:
I24877I2.2-I9) a továbbiakban, mint Vállalkozó között az alulírott helyen és napon, az a|átbbi feltételek
szerint:

I.

Előzmények

Megrendelő, mint ajránlatkérő aközbeszerzésekről sző|ő 2003. évi CXXD(. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) alapjrán egyszerí közbeszeruési eljrírást (a továbbiakban: közbeszerzési e|jánáts) folytatott le.
Megrendelő aközbeszerzési eljáras tátgtár- és mennyiségét az ajánlati felhívás 2. pondában hatérozta
meg.

A beszerzés té,rgya és mennyisége:

C s ap adé kv í z. e Iv e zet ő r ends zer e k fe l ítj ít ós a

Tarcz1l u cs apadékvíz.elvezetés

Megrendelö aközbeszerzési eljrírásában benyújtott ajanlatokat megvizsgálta, egymással összevetette,
és döntését 2009. március 25. napjrin kihirdette' Megrendelő közbeszerzési eljrírásban hozott
döntése szerint aközbeszerzési eljrárásban a nyertes aján|attevó Vállalkozó lett'

u.
A szerződés tárga

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elválla|ja a szerződés tlárryát képező, Vl. pont szerinti
létesítrrény (a továbbiakban: létesítnény) építési munkáinak teljes körii megvalósítását a jelen
szerződéshez kapcsolódó egyéb mellékletelg így kiilönösen az aján|ati felhívás és dokumenüáció
tartalma szerint. Vátlalkozó kötelezettséget vállal a:ra, hory Megrendeló szátmára a jelen
szerződésben meghatiározott munkákat saj át költség én e|végzi,

Vállalkozó feladata továbbá minden eryéb a feladat megvalósításiíhoz szükséges munka elvégzése
és költségeinek viselése, kiilönös tekintettel azon mellékmunkákra és ráfordítasokra' amelyek a
vonatkozó szabvrányok és a szakmai gyakorlat szerint a munka elvégzéséheztartomak,

A közbeszerzési eljríráshoz, illetőleg a jelen szerződéshez kapcsolódő vagy annak mellékletét képező
okiratokon kívüli eryéb tervek, dokumentumok elkészítése Vállalkozó feladata. Az ilyen terveknek,
dokumentumoknak minden tekintetben összhangban kell lenniük aközbeszerzési eljrírással és a jelen
szerződéssel, és azokat előzetesen Vállalkozó köteles jóváhagyás céljából Megrendelőnek bemutatni.

Bármilyen a Vállalkoző vagy tervezője á|ta| kezdeményezett műszaki váitozás ajránlatkérői
engedé|yezése előtt a Vállalkozó köteles avá|tozás költségkihaüásait bemutaÍri, és a Megrendelővel

jóvátraryatni. A váhozás végrehajtása csak ilyen jóvátragyás utiín lehetséges, mert az e nélkül
v é gzett b ármilyen e ltéré st a V ál lalkozó saj át kockáz atátr a bajtj a vé gre.
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Vállalkozó többletmunkák elvégzésére nem jogosult. A megvalósítás költsége nem haladhatja meg a
Vállalkozó ajánlatában megjelölt ellenszolgáltatas összegét.

6. Vállalkozó kijelenti, illetve kötelezettséget vállal arra, hory
- a jelen szerződést, annak mellékleteivel és a kapcsolódó iratokkal együtt teljes könien

megvizsgálta, hiránytalanul elolvasta és megértette, aá korlátozás nélkül jelen aláírásával
jogilag kötelezőnek ismeri el;

. az ajránlatkérési dokumentációt megismerte és azt a munka elvégzésének alapjául
megfelelőnek találta;

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

- az esetleges felvilágosítrás kéréseknél kielégítő' elégséges magyarázatot kapott;
- a szerződés trírgyát je|en szerződés rendelkezéseinek megfelelően és az abban szabályozottak

szerin| a vonatkozó magyar előínásokat betarfva, I. osáályű minőségben és I. osztályú
anyagok felhasználásával a szerződés szerinti hataridőben, saját költségén hiba- és
hiránymentesen elkészíti;

7. Vállalkozó a jelen szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinek harmadik személyre történő
áúruházáséra nem jogosult. A jelen szerződést Vállalkozónak kell teljesítenie. A teljesítésben 70 oÁ
feletti alvállalkozóként, illetőleg egyéb résztvevőként csak olyan személy, illetve szervezet vehet
részt, akitlamelyet Vállalkoző aján|atában megjelölt. Felek az utóbbi rendelkezéstől csak akkor
térhetnek el' ha az á|ta|uk előre nem |áthatő oknál fogva, a szerződéskötést követően beállott
körülmény folytán a szerződés vagy annak egy része nem volna teljesÍthető és Megrende|ő az egyéb
személy, szerv ezet közreműködé séhez hozzáj áru|t.

8' A 7. pontban szabályozottakon tulmenően Vállalkozó a közbeszerzési eljarás során megjelölt
alvállalkozóin kívÍili, a teljesítésben 10 %-ot meg nem haladó mértékben részt vevő alvállalkozót
kizárőlrag Megrendelő egyetértésével vehet igénybe.

9. Vállalkozó a fentiekkel összhangban igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga
végezte volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is,

Y amely anélkül nem következett volna be.

m.
Teljesítési határidők

10. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó jelen szerződésben vállalt építési munkákat az
aj ánlatában foglalt teljesítési ütemezés szerint e|v égz|

A kivitelezés műszaki átadása megkezdésének határideje:2009. szeptember 30. (a továbbiakban:
befejezési hatráridő).

Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

rv.
A felek jogai és kötelezettségei, együttműködése

11' Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzödésben foglaltak maradéktalan
megvalósítása érdekében folyamatosan együttműkcjdneh és időben tájékoztatják egymást nem
csuprán a szerződéses kötelezettségek teljesítéséről, de minden olyan körülményról (tény, adat
kérdés), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
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Fenti kötelezettségüknek megfelelően a felek képviselőik iltján a későbbiekben meghatározott
időpontokban, de legalább hetente egymással személyesen egyeztetnek, helyszíni koordinációt
tartanak.

Vállalkozó a lefolytatott közbeszeruési eljrárás alapján megkötött szerződés, illetve Megrendelő
utasítasai szerint köteles eljárni.

Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszer\ezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.

Megrendelő köteles a munkaterületet a munka megkezdéséhez sziikséges állapotban a jelen
szerződés megkötését követően meghatározott időpontban átadni. Vállalkozó köteles a területet
biztonságosan bekeríteni és őrizri, a megfelelő baleset- és tűzvédelemről a vonatkozó előírásoknak
megfelelően gondoskodni' A felvonulás, valamint a közmű., és energiahasználat költségei
Vállalkozót terhelik' A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvétel időpontjáigYál|a|koző
felelősséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszközök,
berendezések és építési anyagok táro|ását és őrzését, az é|et. és vagyonbiztonságot.

Vállalkozó köteles a munkavégzést ttgy megszervezÍi, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors
befejezését. Ennek megfelelően Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről
haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy hataridőben történő elvégzését
veszé|yezteti vagy gáto|ja. Az értesités elmulasztiásából eredő káÍéÍt Vállalkozó felelősséggel
tartozik.

Vállalkozó a munka megkezdésekor a vonatkozó előírásoknak megfelelően építési naplót nyit, s azt
folyamatosan vezeti, illetőleg az épitkezés helyszínén tartja a munka befejezéséig. Felek a
munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges körülrnényt, adatot és utasíüást rögzítenek az épitési
naplóban.

Vállalkozó felelős műszaki vezetője és adatai:

Név: Vörös Lász|ő

Lakcím: 8500 Pápa, Liliom u.3/3.

Telefonszr{m: 89 / 3I3 - 902.

Jogosultsági kam. Sz. : FMV.V íz ép. _ A-I9 -I25 4 12009,

Megrendelő á|ta| a kapcsolattartásra kijelölt személy:

Molnrár Istviín, Németh Tamás, Heizer Zo|tán

Vállalkozó á|ta| a kap c so lattartásra kij e lö lt szemé|y l szerv ezet:

Név: Takács Gábor

Telefonszrám:89 l 3I3 _902.

A felek 16.,77. és 18. pontok szerinti, kijelölt képviselői jogosultak Megrendelő, illetve Vállalkozó
nevében az épttési naplóba történő bejegyzésre, amely azonban nem eredményezheti a jelen
szerződé s módosítrását.
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20. Megrendelő, illetőleg az á|ta|a kijelölt személy vagy szervezet a Yá||alkozó, annak alvállalkozói,
illetőleg a teljesítésbe bevont egyéb közreműködők tevékenységét és munkavégzését mindenféle
korlátozás nélkül, brírmikor jogosult ellenőrizrri. Az e||enőrzés azonban a szükséges mértéken felül
nem zavarhatja Vállalkozó munkavégzését, Megrendelő minden beépítendő anyag és elvégzett
munka ellenőrzésére jogosult a helyszínen,YdE! a gyártás helyén. Az e||enórzést és a mintavételt
végzó személyeket Megrendelő jelöli ki. Az építkezés során az e|őlrtak szerint el kell végeztetni a
megfelelő vizsgálatokat. A mintavételi és ellenőrzési költségek a Vállalkozót terhelik. A Megrendeló
bármilyen próba, vizsgá|at fiiggetlen szakértő á|ta| va|ő elvégzését elrendelheti. A vizsgálatok
költségét, amennyiben azok igazo|jták, hogy nem felel meg a minőség az e|óírtaknak, vagy a
Megrendelő által adott utasításnak, a Vállalkozó viseli. Ellenkező esetben a költség a Megrendelőt
terheli. Az e|takarásra kerülő munkrík elkészültének várható időpontjráról Vállalkozó köteles a
Megrendelőt 48 (negyvennyolc) órával megelőzően építési naplóban értesíteni.

Vállalkozó kötelessége a bontrísi anyagok, hulladékok és környezetkrárosító anyagok
környezetvédelmi követelményeknek megfelelő kezelése és elhelyezése, valamint a munkaterület
melletti csapadékvíz elvezető rendszerek műszaki állapotrínak megóvása és rongálódás esetén azok
helyreállítrása.

v.
A szerződés teljesítése

Megrendelő kizárő|ag a hiba- és hiiánymentes, I. osztályú minőségű teljesítést veszi át,

A műszaki éúadís-átvételi eljrírást a Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő tiizi ki. A
vállalt teljesítési hatráridőre szóló készre jelentés leadásrának legkésőbbi időpontja avál|a|t hatráridő
lejrárta előtti 15. nap. Az eljárást a Megrendelő a készre jelentés kézheméte|e uüíni 14. napra tűzi ki,
me lynek l e gké sőbb i időpontj a a v ál|a|t te lj e síté s i hatríridő lehet.

A műszaki átadás-áttvételi eljrárás kitiízésének feltétele az átadási dokumentáció jóváharyása a
Megrendelő részérő|. Az áúadási dokumentáció _ a megvalósulási tervek, melynek pé|dányszáma 4
pld.

A műszaki áúadás-átvételi eljárás lefolytatásának és az üzembe helyezési eljrárás megkezdésének
feltétele a szükséges és a műszaki dokumentációban meghatánozott valamennyi létesítrnény
rendeltetésszeruhasmálatra alkalmas készültsége az e|őtrt bizonylatokkal.

A műszaki átadáLs.átvételre és annak időpontjríra a Ptk. rendelkezései az irányadók. A műszaki
átadás-éttvétel keretében észlelt üzemeltetést nem akadályozó hirányokat és szükséges kiegészítő
munkákat a Vállalkozó térítés nélkül és az akkor meshatÍLrozásra kerülő hatráridőre köteles elvéeezni
(hiránypótlás).

26. Az átadás-átvételi eljrárás fentiek szerinti maradéktalan teljesítése esetén az e|játástől a felek
jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben az átadás.átvételi eljarás sikertelen, úgy Vállalkoző az
ismételt átadás-áNételi eljárás feltételeit haladéktalanul teljesíti és az átadás-átvételi eljárásra új
időpont me gá||ap ítását kezdeménye zi Me grende lőné l.

Végszámla csak a sikeres átadás-áNét"n Ít3a.ast követően nyújtható be.

Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt határidőn belül, illetőleg
hatiírnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át.
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29, Az átadás- átvételi eljárástól számított egy éven belül az építési beruhazás munkáit ismételten meg
kell vizsgálni (utófelülvizsgá|ati eljárás). Ezt' az eljrárást Megrendelő készíti elő és hívja meg arra a
Vállalkozót.

YI.

Módosítrísok

30. Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen szerződés módosításrára 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|toziatásátta.

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

32. Minden, a jelen szerződéshez és az azt megelőző közbeszerzési eljaráshoz kapcsolódó
tervdokumentációt és egyéb okiratot a Yá||a|koző a kiviteleáetőség szempontjából a
szerződéskötést megelőzóen saját felelősségére ellenőrzött. Erre tekintettel a tervdokumentiíció,
illetőleg az egyéb okiratok esetleges hibájfua vagy hirínyosságrára való hivatkozással a későbbiek
során szerződésmódosítás nem kezdeménveáető.

33 ' Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható műszaki problémrákkal kapcsolatosan
Vállalkozónak kérdése merül fel, úgy Megrendelő ene 5 (ö0 munkanapon belül a szükséges
felvilágosÍtrást megadj a.

34' Vállalkozó kötelezettsége, hogy az érdekkörében felmerülő esetleges módosítrísok, pontosítások,
tervértelmezések (a továbbiakban együtt: módosítrís) 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
ellenőriztetni.

35. Hatráridő módosí&ís indokául időjrárási tényező nem érvényesíthető.

VII.

Vállalkozási díjo fizetési feltételek

36. Vállalkozót a jelen szerződésben meghatáro'zott feladatok hibátlan és hirínytalan teljesítéséért
összesen t.723.932,. Ft + 20 % AFA, azaz Egymillió.hétszázhuszonháromezer.
kilencszrázharminckettő forint + 20 %o általános forgalmi adó összegű vállalkozási díj illeti meg.
Ennek megfelelően a vá||a|kozási díj teljes bruttó összege: 2.068.718'. Ft, azaz Kettőmillió.
hatvannvolcezer.hétszáztizennvolc forint áta|ánv fu '

37. Vállalkozó tészszám|a benyújtásrára nem jogosult.
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38. Végszámla akkor nyújtható be, ha Vállalkozó és Megrendelő a jelen szerződés szerinti átadás.
átvételi eljárást sikeresen lebonyolította, és az erre vonatkoző jegyzőkönyv aláírásra került.

39. A teljesítés igazo|ás alapjrán kiállított végszám|án szereplő összeget a Megrendelő Vállalkozó Kinizsi
BaÍk zrt. 73200|96.||201298 sziímú bankszámlájára az adőzás rendjéről sző|ő 2003. évi XCII.
törvény 36l,{ $-ban elóírt igazolás benyujtását követően 30 napon belül átutalja.

40, Megrendelő kizárő|ag a vonatkozó jogszabályokban meghatátozott alaki és tartalmi
követe lményeknek me gfe le l ő szém|át fo gadj a be.

4I. Megrendelő előleget nem biztosít.

vnr.
Késedelmes telj esítés, meghiúsu|ás

42. Szerzödő felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkoző ajén|atában foglalt teljesítési
tv hatráridőt Vállalkozó késedelmesen teljesíti, úgy naponta 50.000,. Ft késedelrni kötbért köteles

fizetni naptríri napi késedelmi kötbérként.

43. Amennyiben a fenti határidő tekintetében Vállalkozó szátmára felróható módon 30 (harminc) napot
meghaladó késedelembe esik, itgy ut felek olyan fokú szerződésszegésnek tekintik, amely alapján
Megrendelő egyoldalúan gyakorolhatja elállási jogát' Ez esetben Megrendelő a teljes vállalkozási díj
40 (neg1rven) %-átra jogosult meghiúsulási kotbérként.

44. Megrendelő a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére is jogosult.

45. Megrendelő a 44. pont szerinti eljrárásra jogosult az alábbi esetekben is:

- Vállalkozó ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul;

- Vállalkozó méltrínyolható ok nélkül nem kezdte meg a szerződés teljesítését;

- Vállalkozó a teljesítést felfiiggesÍette és Megrendelő ene irányuló írásbeli felszólításrának
kézhezyéte|ét követő |0 (tiz) napon belül nem folyatta;

- Vállalkozó a jelen szerződés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvállalkozót vagy egyéb
közreműködőt a telj esítésbe;

. Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

46. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően jogosult
azonnali beszedési megbízást benyírjtani, illetőleg a Ptk. szerinti késedelmi kamatot követelni.

rx.
Sávatosság, jótállás

47. A utó-felülvizsgálati eljarás sorián a Megrendelő által kitiizött időpontban a Felek bejrárást tartanak és
az esetlegesen még fennálló hibákról, hirányosságokról jegyzőkönyvet vesznek fel. A
jegyzőkönyvben rögzített hibakat Vállalkozó legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül kijavítja és
teljesítést írásban készre jelenti Megrendelő tészére.

z€:



49.

50.

51 .

52.

48. Vállalkozót a fentieken kívül a jogszabályokban meghatározott idejű kötelező alkalmassági idő is
terheli.

x.
Elállás a szerződéstől

A Megrende|ő aszeruődéstől brármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó karát megtéríteni.

Ha a munka végzése soriín a tények arra engednének következtetést, hogy a teljesítés hibás lesz, a
Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött megfelelő határidő sikertelen eltelte utrín
gyakorolhatja a hibás teljesítéséből eredő jogokat.

Amennyiben a Vállalkoző a befejezési haüáridőhöz képest több mint 30 (harminc) napos
késedelembe kerül, az aján|atkérőnek jogában áll _ az e|éú|ásijoganak gyakorlása és a 44, pontban
meglatározott kötbér érvényesítésén tul - aYái|alkozőt a munkaterületről levonultatni és a hátralevő
munkát más vállalkozőva| befejeztetni. A mar teljesített munkarészekre a Vállalkoző garanciális és
szavatossági kötelezettségeit az ilyen beavatkozás nem módosítja.

xr.
Titoktartrís

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat' valamint a
teljesítésük soriín az eg1másnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez
értelemszeníen nem vonatkozik arra az információra, ame|y titokban tartásátt jogszabá|y nem teszi
lehetővé.

Ha a Megrendelő a Yáú|alkozó teljesítése révén új elgondolásról, megoldásról vagy műszaki
ismeretről szereztudomást, eztaYáIla|kozó előzetes hozzájáru|átsa nélkül mással nem közölheti.

xII.
Nyilatkozatok

Felek kijelentik, hogy

- kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkeznek jelen szeruódés a|áírásáraés teljesítésére;

- a jelen szerződés aláírását az effe kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatősága, vagy vezetó
testiilete szabályszerűen engedélyeáe és az megfelel az erTe vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek;

- a jelen szerződést a fél nevében aláÍró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által
megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, íg1r részétó| a szerződés aláírása és teljesítése
nem eredményezi más, o|yan szerződés vagy egyéb jognyi|atkozat megszegését, melyben félként
szerepel;

- nincs olyan ftiggőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely
kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját
teljesítési készségére, illewö képességére.

A jelen szerződéssel kapcsolatos brármilyen kérdésben a felek írásban tesmek nyilatkozatot
egymásnak, aj ánlott, tértivevényes levél útj rán.

53.

54.



57.

xur.
Jogviták rendezése

55. Felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, trárgyalások útján kívrínják rendezni, s csupán
akkor fordulnak bírósághoz,ha a targyalásos rendezés nem vezetett eredményre.

56. Amennyiben a tárgyalások azok kezdeményezésétól számitott 30 (harminc) napon belül nem
vezetnek eredményre, úgy felek alávetik magukat a pertárgy értékétől fiiggően a Páryai Vrárosi
Bíróság kizrírólagos illetékességének.

xrv.
Egyéb rendelkezések

Az ajétn|ati felhívás, a dokumentáciő, a helyszíni szemle jegyzőkönyve, Vállalkoző ajén|ata,
valamint az ezen kívül feltett egyéb kérdések és az eze|<re adott válaszok a jelen szerződés
e|vá|aszthatat|an részét képezik. Amennyiben a jelen pont szerinti okiratok, illetőleg a jelen
szerződés szövege között ellenÍnondás lenne, űw u előbbi okiratok szövege az kátnyadő.

Ugyancsak a jelen szerződés elválaszthatatlarr részét képezik a szerzódés mellékletei.

A jelen szerződés mellékletei a következők:

1. szrámú melléklet: aján|ati felhívás és dokumentiáció,

2. számű melléklet: Vállalkozó nyertes aján|ata,

A jelen szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó
e gyéb j o gszabályok rendelkezései az irrányadók.

Jelen megállapodást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés utiín, mint kinyilvránított
akaratukkal mindenben megegy ezót, jőv áhagy ó|ag a|áírták,
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