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Dr.
8500Pápa Fő u. i2., képviseletében:
Pápa Város onkormányzata (székhelye:
amelylétrejöttegyrészről
adószrím:
11748045-15429410;
Fió{a
Rt.
Pápai
Bank
oTP
polgármester,
bankszámlaszám:
Zo|tÍn
Kovács
I 5 4294 I 0219)a továbbiakban,mint Megrendelő,
másrészrőla Boroszlán Építő - Szolgáltatő -Tervező Zrt. (8500 Pápu Aradi U' 1., képviselője:
73200L96-IL20I298,adószrám:
19.10.500215; bankszrímlaszám:
Vörös LészIó igazgatő;cégjegyzékszáma:
I24877I2.2-I9) a továbbiakban,mint Vállalkozó között az alulírotthelyen ésnapon,az a|átbbifeltételek
szerint:
I.
Előzmények
1

aközbeszerzésekrőlsző|ő 2003.éviCXXD(. törvény(a továbbiakban:
Megrendelő,mint ajránlatkérő
folytatottle.
Kbt.) alapjránegyszeríközbeszeruésieljrírást(a továbbiakban:közbeszerzésie|jánáts)
pondában
hatérozta
2.
felhívás
az
ajánlati
mennyiségét
tátgtárés
eljáras
Megrendelő aközbeszerzési
meg.
té,rgya
ésmennyisége:
A beszerzés
Csapadékvíz.eIvezető r endszerek fe l ítjítósa
Tarcz1lu csapadékvíz.elvezetés

2.

ajanlatokatmegvizsgálta,egymássalösszevetette,
benyújtott
Megrendelö aközbeszerzésieljrírásában
és döntését2009. március 25. napjrin kihirdette' Megrendelő közbeszerzési eljrírásbanhozott
Vállalkozó lett'
a nyertesaján|attevó
döntéseszerintaközbeszerzésieljrárásban

u.
A szerződéstárga
a

Megrendelő megrendeli,Vállalkozó pedig elválla|jaa szerződéstlárryát képező,Vl. pont szerinti
munkáinak teljes körii megvalósításáta jelen
építési
(a továbbiakban:létesítnény)
létesítrrény
szerződéshezkapcsolódó egyébmellékletelgígy kiilönösen az aján|atifelhívásés dokumenüáció
tartalma szerint. Vátlalkozó kötelezettségetvállal a:ra, hory Megrendeló szátmáraa jelen
munkákatsaját költségéne|végzi,
meghatiározott
szerződésben

Á

szükségesmunka elvégzése
Vállalkozó feladatatovábbá mindeneryéba feladatmegvalósításiíhoz
és költségeinekviselése,kiilönös tekintettelazon mellékmunkákraés ráfordítasokra'amelyek a
ésa szakmaigyakorlatszerinta munkaelvégzéséheztartomak,
vonatkozószabvrányok

5.

képező
kapcsolódő vagy annakmellékletét
illetőleg ajelen szerződéshez
A közbeszerzésieljríráshoz,
terveknek,
Az
ilyen
Vállalkozó
feladata.
elkészítése
okiratokonkívüli eryébtervek,dokumentumok
mindentekintetbenösszhangbankell lenniük aközbeszerzésieljrírássalésa jelen
dokumentumoknak
ésazokatelőzetesenVállalkozó köteles jóváhagyás céljábólMegrendelőnekbemutatni.
szerződéssel,

a.

Bármilyen a Vállalkoző vagy tervezője á|ta| kezdeményezettműszaki váitozás ajránlatkérői
bemutaÍri,ésa Megrendelővel
előtt a Vállalkozó köteles avá|tozásköltségkihaüásait
engedé|yezése
jóvátragyás
jóvátraryatni. A váhozás végrehajtásacsak ilyen
utiín lehetséges,mert az e nélkül
a bajtja végre.
st a V ál lalkozó saját kockáz atátr
v égzettbármilyen eltéré

,.,,1r->

t--

l,

Vállalkozó többletmunkákelvégzésére
költségenemhaladhatjamega
nemjogosult.A megvalósítás
Vállalkozó ajánlatábanmegjelölt ellenszolgáltatas
összegét.
6.

Vállalkozó kijelenti,illetve kötelezettséget
vállal arra,hory
-

a jelen szerződést,annak mellékleteivelés a kapcsolódó iratokkal együtt teljes könien
megvizsgálta,hiránytalanulelolvastaés megértette,
aá korlátozás nélküljelen aláírásával
jogilagkötelezőnekismeriel;

.

az ajránlatkérési
dokumentációt megismerte és azt a munka elvégzésének
alapjául
megfelelőnektalálta;

-

a dokumentációéseryébokiratokszövegétmegértette,
vagy
azokatnemtartjaértelmetlennek
kétértelműnek;

-

az esetlegesfelvilágosítrás
kéréseknél
kielégítő'
elégséges
magyarázatot
kapott;

-

a szerződés
trírgyátje|enszerződés
rendelkezéseinek
megfelelőenésaz abbanszabályozottak
szerin| a vonatkozó magyar előínásokatbetarfva,I. osáályű minőségbenés I. osztályú
anyagok felhasználásával a szerződésszerinti hataridőben, saját költségénhiba- és
hiránymentesen
elkészíti;

7.

Vállalkozó a jelen szerződésbőleredőjogainak éskötelezettségeinek
harmadikszemélyretörténő
áúruházáséra
nemjogosult.A jelen szerződést
A teljesítésben
70 oÁ
Vállalkozónak kell teljesítenie.
feletti alvállalkozóként,illetőleg egyébrésztvevőként
csak olyan személy,illetve szervezetvehet
részt,akitlamelyetVállalkoző aján|atábanmegjelölt. Felek az utóbbi rendelkezéstőlcsak akkor
térhetnekel' ha az á|ta|ukelőre nem |áthatő oknál fogva, a szerződéskötést
követően beállott
körülményfolytán a szerződés
ésMegrende|őaz egyéb
vagy annakegy részenem volnateljesÍthető
személy,szervezet közreműködéséhezhozzájáru|t.

8'

A 7. pontban szabályozottakontulmenőenVállalkozó a közbeszerzésieljarás során megjelölt
alvállalkozóin kívÍili,a teljesítésben
résztvevő alvállalkozót
10 %-otmeg nem haladó mértékben
kizárőlragMegrendelőegyetértésével
vehetigénybe.

9.

Vállalkozó a fentiekkel összhangban igénybevett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga
végeztevolna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevételeeseténpedig felelős minden olyan kárértis,
amely anélkül nem következett volna be.

Y

m.
Teljesítési
határidők
munkákat az
10. Felek megállapodnakabban, hogy Vállalkozó jelen szerződésbenvállalt építési
ajánlatábanfoglaltteljesítési
ütemezés
szerinte|végz|
A kivitelezésműszaki átadásamegkezdésének
határideje:2009.szeptember30. (a továbbiakban:
befejezési
hatráridő).
jogosult.
Vállalkozó előteljesítésre

rv.
A felek jogai éskötelezettségei, együttműködése
11'

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzödésben foglaltak maradéktalan
megvalósítása érdekébenfolyamatosan együttműkcjdneh és időben tájékoztatják egymást nem
csuprán a szerződéses kötelezettségek teljesítéséről,de minden olyan körülményról (tény, adat
kérdés),
amely a szerződésteljesítésére
kihatással lehet.

<:--

I

Fenti kötelezettségüknek megfelelően a felek képviselőik iltján a későbbiekben meghatározott
időpontokban, de legalább hetente egymással személyesen egyeztetnek, helyszíni koordinációt
tartanak.

T2, Vállalkozó a lefolytatottközbeszeruésieljrárásalapján megkötött szerződés,illetve Megrendelő
utasítasaiszerintköteles eljárni.

illetőleg nemtehetia teljesítést
terhesebbé.
Az utasításnemterjedhetki a munkamegszer\ezésére,
sziikségesállapotban a jelen
Megrendelő köteles a munkaterületeta munka megkezdéséhez
szerződésmegkötésétkövetően meghatározottidőpontban átadni. Vállalkozó köteles a területet
biztonságosanbekeríteniésőrizri, a megfelelőbaleset-éstűzvédelemrőla vonatkozó előírásoknak
megfelelően gondoskodni' A felvonulás, valamint a közmű., és energiahasználatköltségei
időpontjáigYál|a|koző
a műszaki átadás-átvétel
Vállalkozót terhelik' A munkaterületátvételétől
eszközök,
felelősséggel
végzetttevékenységéért,
beleértvea munkagépek,
tartozika munkaterületen
berendezések
ésépítési
táro|ását
és
őrzését,
az
é|et.
és
vagyonbiztonságot.
anyagok
14. Vállalkozó köteles a munkavégzést
ttgymegszervezÍi,hogy biztosítsaa munkagazdaságosésgyors
befejezését.
Ennek megfelelően Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről
vagy hataridőbentörténő elvégzését
haladéktalanulértesíteni,
amely a teljesítés
eredményességét
elmulasztiásábóleredő káÍéÍtVállalkozó felelősséggel
veszé|yeztetivagy gáto|ja.Az értesités
tartozik.
naplót nyit, s azt
1 5 . Vállalkozó a munkamegkezdésekor
a vonatkozóelőírásoknakmegfelelőenépítési
Felek a
folyamatosan vezeti, illetőleg az épitkezéshelyszínéntartja a munka befejezéséig.
rögzítenekaz épitési
munkavégzéssel
kapcsolatosminden lényegeskörülrnényt,adatotésutasíüást
naplóban.
1 6 . Vállalkozó felelős műszakivezetőjeésadatai:
Név:Vörös Lász|ő
Lakcím:8500Pápa,Liliom u.3/3.
Telefonszr{m:
89 / 3I3 - 902.
Jogosultsági
kam.Sz.: FMV.V íz ép._ A-I9-I254 12009,

r7.

kijelölt személy:
Megrendelőá|ta|a kapcsolattartásra
MolnrárIstviín,NémethTamás,Heizer Zo|tán

l szervezet:
1 8 . Vállalkozó á|ta|a kapcsolattartásrakij elö lt szemé|y
Név:Takács Gábor
Telefonszrám:89
l 3I3 _902.
1 9 . A felek 16.,77.és18.pontokszerinti,kijelölt képviselőijogosultakMegrendelő,illetveVállalkozó
nevébenaz épttésinaplóba történő bejegyzésre,amely azonban nem eredményezhetia jelen
szerződé
s módosítrását.

20. Megrendelő, illetőleg az á|ta|akijelölt személyvagy szervezeta Yá||alkozó, annak alvállalkozói,

mindenféle
illetőleg a teljesítésbe
bevont egyébközreműködők tevékenységét
és munkavégzését
felül
korlátozásnélkül,brírmikorjogosult ellenőrizrri.Az e||enőrzés
azonbana szükségesmértéken
nem zavarhatjaVállalkozó munkavégzését,
Megrendelő minden beépítendőanyag és elvégzett
jogosult a helyszínen,YdE!a gyártáshelyén.Az e||enórzést
ésa mintavételt
munka ellenőrzésére
jelöli
végzószemélyeket
Megrendelő
ki. Az építkezés
során az e|őlrtakszerint el kell végeztetnia
megfelelővizsgálatokat.A mintavételiésellenőrzésiköltségeka Vállalkozót terhelik.A Megrendeló
elrendelheti.A vizsgálatok
bármilyen próba, vizsgá|at fiiggetlen szakértőá|ta| va|ő elvégzését
költségét,amennyiben azok igazo|jták,hogy nem felel meg a minőségaz e|óírtaknak,vagy a
Megrendelőáltal adottutasításnak,
a Vállalkozó viseli. Ellenkező esetbena költség a Megrendelőt
várható időpontjrárólVállalkozó köteles a
terheli. Az e|takarásrakerülő munkríkelkészültének
(negyvennyolc)
Megrendelőt48
naplóbanértesíteni.
órával megelőzőenépítési

zr.

Vállalkozó kötelessége a bontrísi anyagok, hulladékok és környezetkrárosító anyagok
környezetvédelmikövetelményeknekmegfelelő kezeléseés elhelyezése,valamint a munkaterület
melletti csapadékvíz
elvezető rendszerekműszaki állapotrínak
megóvásaésrongálódás eseténazok
helyreállítrása.

v.
A szerződésteljesítése

22. Megrendelőkizárő|aga hiba- éshiiánymentes,
I. osztályúminőségűteljesítést
veszi át,
2 3 . A műszaki éúadís-átvételi
eljrírásta Vállalkozó készrejelentésealapján a Megrendelő tiizi ki. A

legkésőbbiidőpontja avál|a|t hatráridő
vállalt teljesítési
hatráridőreszóló készrejelentésleadásrának
jelentés
kézheméte|e
lejrártaelőtti 15. nap.Az eljárásta Megrendelőa készre
uüíni 14.napratűzi ki,
melynek l egkésőbbi időpontja a v ál|a|tteljesíté
si hatríridőlehet.

feltételeaz átadási dokumentációjóváharyása a
A műszaki átadás-áttvételi
eljráráskitiízésének
_
4
Megrendelő részérő|.
Az áúadási
dokumentáció a megvalósulásitervek,melynek pé|dányszáma
pld.

24. A műszaki áúadás-átvételi
eljárás lefolytatásánakés az üzembe helyezésieljrárásmegkezdésének

feltételea szükségesés a műszaki dokumentációbanmeghatánozottvalamennyi létesítrnény
rendeltetésszeruhasmálatra
alkalmaskészültsége
az e|őtrtbizonylatokkal.

25. A műszaki átadáLs.átvételre
és annak időpontjríraa Ptk. rendelkezéseiaz irányadók. A műszaki
átadás-éttvétel
keretébenészleltüzemeltetéstnem akadályozó hirányokatés szükségeskiegészítő
munkákata Vállalkozó térítés
nélkülésaz akkor meshatÍLrozásra
kerülő hatráridőre
köteles elvéeezni
(hiránypótlás).
26.

eseténaz e|játástől a felek
Az átadás-átvételieljrárásfentiek szerinti maradéktalanteljesítése
jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben az átadás.átvételieljarás sikertelen,úgy Vállalkoző az
eljárásra új
ismételtátadás-áNételieljárás feltételeithaladéktalanul
teljesítiés az átadás-átvételi
időpontmegá||apításátkezdeménye
zi Me grendelőnél.

27. Végszámla csak a sikeres átadás-áNét"nÍt3a.astkövetően nyújthatóbe.
28. Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvétela szerződésbenelőírt határidőn belül, illetőleg
hatiírnaponmegkezdődött, kivéve,ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át.

ZF

29,

Az átadás-átvételieljárástól számítottegy évenbelül az építési
beruhazásmunkáit ismételten
meg
kell vizsgálni (utófelülvizsgá|atieljárás).Ezt' az eljrárástMegrendelőkészítielő éshívjameg arraa
Vállalkozót.
YI.
Módosítrísok

30.

Felek tudomássalbírnakarról, hogy a jelen szerződésmódosításrára
közös megegyezéssel,
kizárólag
a Kbt.-benfoglalt feltételekmaradéktalan
teljesülése
esetén
van mód. Megrendelőe rendelkezésekre
figyelemmeljogosult a kivitelezésrekerülő építmény
vagy egyes részeinekminőségi,mennyiségi
vá|toziatásátta.

31. Nem minősül Megrendelő részéróltörténő vá|toztatásnak,ha a tervmódosítása Vállalkozó
(p|.u előírtanyagnem szerezhetőbe).
érdekkörében
felmerültok miattszükséges
32. Minden, a jelen szerződéshezés az azt megelőző közbeszerzési eljaráshoz kapcsolódó
tervdokumentációt és egyéb okiratot a Yá||a|koző a kiviteleáetőség szempontjából a
szerződéskötéstmegelőzóen saját felelősségére
ellenőrzött. Erre tekintettela tervdokumentiíció,
illetőleg az egyébokiratok esetlegeshibájfua vagy hirínyosságrára
való hivatkozássala későbbiek
soránszerződésmódosítás
nemkezdeménveáető.
33'

Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható műszaki problémrákkalkapcsolatosan
Vállalkozónak kérdésemerül fel, úgy Megrendelő ene 5 (ö0 munkanaponbelül a szükséges
felvilágosÍtrást
megadja.

34'

pontosítások,
Vállalkozó kötelezettsége,hogy az érdekkörébenfelmerülő esetlegesmódosítrísok,
(a továbbiakbanegyütt: módosítrís)
tervértelmezések
rendezéséhez
a tervező közreműködésétés
merül
rendelkezésre
á||ásátbiztosítsa.Abban az esetben,ha a módosításVállalkozó érdekkörében
fel, Megrendelő jogosult a módosítás szakmai megalapozottságátVállalkozó költségén
ellenőriztetni.

35.

Hatráridőmódosí&ís
indokáulidőjrárásitényezőnemérvényesíthető.
VII.
Vállalkozási díjofizetésifeltételek

36. Vállalkozót a jelen szerződésbenmeghatáro'zottfeladatok hibátlan és hirínytalanteljesítéséért
összesen t.723.932,. Ft + 20 % AFA, azaz Egymillió.hétszázhuszonháromezer.
kilencszrázharminckettőforint + 20 %oáltalános forgalmi adó összegű vállalkozási díj illeti meg.
Ennek megfelelőena vá||a|kozásidíj teljes bruttó összege: 2.068.718'.Ft, azaz Kettőmillió.
hatvannvolcezer.hétszáztizennvolc
forint áta|ánv
fu'
37.

nem jogosult.
Vállalkozó tészszám|abenyújtásrára

.t

38.

Végszámlaakkor nyújthatóbe, ha Vállalkozó és Megrendelő a jelen szerződésszerinti átadás.
ésaz errevonatkozőjegyzőkönyv aláírásrakerült.
átvételieljárástsikeresenlebonyolította,

szereplőösszeget a MegrendelőVállalkozó Kinizsi
igazo|ásalapjránkiállítottvégszám|án
39. A teljesítés
az adőzás rendjérőlsző|ő 2003. évi XCII.
sziímú
bankszámlájára
BaÍk zrt. 73200|96.||201298
törvény36l,{ $-banelóírtigazolásbenyujtásátkövetően 30 naponbelül átutalja.
40, Megrendelő kizárő|ag a vonatkozó jogszabályokban meghatátozott alaki
fogadja be.
megfelel ő szém|át
követe lményeknek
4I.

és tartalmi

Megrendelőelőlegetnembiztosít.

vnr.
meghiúsu|ás
Késedelmesteljesítés,
tv

42.

foglalt teljesítési
Szerzödő felek megállapodnak,hogy amennyiben a Vállalkoző ajén|atában
teljesíti,úgy naponta 50.000,. Ft késedelrnikötbért köteles
hatráridőtVállalkozó késedelmesen
fizetni naptrírinapi késedelmikötbérként.

Vállalkozó szátmárafelróható módon 30 (harminc)napot
43. Amennyibena fenti határidőtekintetében
tekintik, amely alapján
esik, itgy ut felek olyan fokúszerződésszegésnek
meghaladókésedelembe
gyakorolhatjaelállási jogát' Ez esetbenMegrendelőa teljesvállalkozási díj
Megrendelőegyoldalúan
kotbérként.
40 (neg1rven)
%-átrajogosultmeghiúsulási
is jogosult.
44. Megrendelőa kötbértmeghaladókáránakérvényesítésére
jogosultaz alábbi esetekbenis:
45. Megrendelőa 44. pontszerintieljrárásra
-

Vállalkozó ellen csőd-,felszámolásivagy végelszámolásieljárásindul;

-

ok nélkülnemkezdtemeg a szerződésteljesítését;
Vállalkozó méltrínyolható

-

felfiiggesÍetteés Megrendelő ene irányuló írásbelifelszólításrának
Vállalkozó a teljesítést
követő |0 (tiz) naponbelül nemfolyatta;
kézhezyéte|ét

-

ellentétesen
von be alvállalkozót vagy egyéb
Vállalkozó a jelen szerződésrendelkezéseivel
a
telj
esítésbe;
közreműködőt

.

követ el.
Vállalkozó egyébsúlyosszerződésszegést

megfelelőenjogosult
46. Megrendelő fizetésikésedelmeeseténVállalkozó a Kbt. rendelkezéseinek
kamatot
követelni.
késedelmi
illetőleg a Ptk. szerinti
megbízástbenyírjtani,
azonnalibeszedési

rx.
Sávatosság, jótállás
47.

tartanakés
A utó-felülvizsgálatieljarássoriána Megrendelőáltal kitiizött időpontbana Felek bejrárást
az esetlegesen még fennálló hibákról, hirányosságokról jegyzőkönyvet vesznek fel. A
jegyzőkönyvben rögzített hibakat Vállalkozó legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül kijavítja és
írásbankészrejelenti Megrendelőtészére.
teljesítést

z€:

48.

Vállalkozót a fentieken kívül a jogszabályokban meghatározottidejű kötelező alkalmassági idő is
terheli.

x.
Elállás a szerződéstől
49. A Megrende|őaszeruődéstőlbrármikorelállhat,köteles azonbana Vállalkozó karát megtéríteni.
Ha a munka végzése
soriína tényekarra engednének
következtetést,
hogy a teljesítés
hibás lesz, a
Megrendelő a fogyatékosságkiküszöbölésére tűzött megfelelő határidő sikertelen eltelte utrín
gyakorolhatjaa hibás teljesítéséből
eredőjogokat.
5 0 . Amennyiben a Vállalkoző a befejezésihaüáridőhöz képest több mint 30 (harminc) napos
jogában áll _ az e|éú|ásijoganak
késedelembe
kerül, az aján|atkérőnek
gyakorlásaésa 44, pontban
meglatározott kötbér érvényesítésén
tul - aYái|alkozőt a munkaterületrőllevonultatniésa hátralevő
munkát más vállalkozőva| befejeztetni.A mar teljesítettmunkarészekre
a Vállalkoző garanciálisés
szavatosságikötelezettségeit
az ilyen beavatkozásnemmódosítja.

xr.
Titoktartrís

5 1 . Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat' valamint a
teljesítésük soriín az eg1másnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez
értelemszeníennem vonatkozik arra az információra, ame|y titokban tartásáttjogszabá|y nem teszi
lehetővé.

52. Ha a Megrendelő a Yáú|alkozó teljesítéserévén új elgondolásról, megoldásról vagy műszaki
ismeretről szereztudomást, eztaYáIla|kozó előzetes hozzájáru|átsanélkül mással nem közölheti.

xII.
Nyilatkozatok

5 3 . Felek kijelentik, hogy
-

kellő felhatalmazással ésjogkörrel rendelkeznek jelen szeruódésa|áírásáraésteljesítésére;

-

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, íg1rrészétó|a szerződésaláírása és teljesítése
nem eredményezimás, o|yan szerződésvagy egyébjognyi|atkozat megszegését,
melyben félként
szerepel;

-

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

5 4 . A jelen szerződéssel kapcsolatos brármilyen kérdésbena felek írásban tesmek nyilatkozatot
egymásnak, ajánlott, tértivevényeslevél útjrán.

xur.
Jogviták rendezése
55.

Felek az esetlegesjogvitáikat elsődlegesen békésúton,trárgyalásokútjánkívrínjákrendezni, s csupán
akkor fordulnak bírósághoz,ha a targyalásos rendezésnem 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
Bíróságkizrírólagosilletékességének.

xrv.
Egyéb rendelkezések

5 7 . Az ajétn|atifelhívás, a dokumentáciő, a helyszíni szemle jegyzőkönyve,

Vállalkoző ajén|ata,
valamint az ezen kívül feltett egyéb kérdésekés az eze|<readott válaszok a jelen szerződés
e|vá|aszthatat|an részétképezik. Amennyiben a jelen pont szerinti okiratok, illetőleg a jelen
szerződésszövege között ellenÍnondás lenne, űw u előbbi okiratok szövege az kátnyadő.

St

Ugyancsak a jelen szerződéselválaszthatatlarrrészétképezik a szerzódésmellékletei.
A jelen szerződésmellékletei a következők:
1. szrámúmelléklet: aján|atifelhívás ésdokumentiáció,
2. számű melléklet:Vállalkozó nyertes aján|ata,
A jelen szerződésbennem szabá|yozott kérdésekbena Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó
egyébj o gszabályok rendelkezéseiaz irrányadók.
Jelen megállapodást a felek képviselői elolvasás és közös
akaratukkal mindenben megegy ezót, jőv áhagyó|ag a|áírták,

értelmezésutiín, mint kinyilvránított
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