VÁLLALK oz^SI szERzonÉs

Dr.
8500Pápa,Fő u. I2.' képviseletében:
Pápa Város Önkormányzata(széIrhelye:
ame1ylétrejöttegyrészről
adószrím:
oTP Bank Rt. Pápai Fiókja 11748045-15429410;
Kovács zőttn pótga'."'t.r, bankszámlasziím:
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Megrend
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a
továbbiakban,
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)
másrészrőla Boroszlán Építő- Szolgáltatő _Tervező zrt. (8500 Pápa, Aradi U. 1., képviselője:
73200196-1120|298,adószám:
19.10.500215;bankszrímlaszám:
Vörös Lász|ő igazgató cégjegyzékszáma:
12487712-2-19) a továbbiakban,mint Vállalkozó között az alulírotthelyen ésnapon,az alábbi feltételek
szerint:
I.
Előzmények
I

I.

a közbeszerzésekrőlszőIő 2003,éviCXXD(. törvény (a továbbiakban:
Megrende|ő,mint ajanlatkérő
Kbt) alapjránegysieriÍközbeszerzésieljarast(a továbbiakban:közbeszerzésieljrárás)folytatottle.
az ajánlatifelhívás2. pontjábanhatÉtroztz
tÍtgyátésmennyiségét
Megrendóiő aközbeszerzésieljrárrás
meg.
A beszerzésti,rga ésmennyisége:
CsapadéIa,íz-eIvezető r endszer ek fe l ítjítósa
elvezetés
Pópo, Jtíkai u csapadékvíz
felújítósÍmunkák
megvizsgálta,egymássalösszevetette,
ajrínlatokat
Megrendelő aközbeszerzésieljarásábanbenyújtott
és áontését2009. március 25. napján kihirdette.Megrendelő közbeszerzésieljrírásbanhozott
Vállalkozó lett.
a nyertesajránlattevő
döntéseszerint aközbeszerzésieljrárásban

n.
Aszerződéstárgya
Megrendelő megrendeli,Vállalkozó pedig elválla|jaa szerzódéstargyát képező,V1. pont szerinti
munkáinak teljes körű megvalósításáta jelen
építési
(a iovábbiakban:létesítmény)
létesítmény
szerződéshezkapcsolódó egyébmellékletek,így kiilönösen az ajénlatifelhívrásés dokumentáció
tartalma szerint. Vállalkozó kötelezettségetvállal arra, hory Megrendelő számára a jelen
sajátköltségéne|végzL
munkríkat
meghatarozott
szerződésben
Á

sziikségesmunka ebégzése
Vállalkozó feladatatovábbá mindenegyéba feladatmegvalósításiához
amelyek a
és
és költségeinekviselése,különös tekintettelazon mellékmunkákra náfordítrísokra"
vonatkozószabványokésa szakmaigyakorlatszerinta munkaelvégzéséheztartomak'

5.

képező
kapcsolódó vagy annakmellékletét
illetőleg ajelen szerződéshez
A közbeszerzésieljríráshoz,
terveknek,
Az
ilyen
feladata.
Vállalkoző
elkészítése
dokumentumok
tervek,
okiratokonkívüli égyéb
dokumentumoknatmindentekintetbenössáangban kell lennit.ikaközbeszerzésieljrírássalésa jelen
ésazokatelőzetesenVállalkozó köteles jóvríhagyáscéljábólMegrendelőnekbemutatni'
szerződéssel'
műszaki változás ajránlatkérői
Brírmi1yena Vállalkozó vagy tervezője által kezdeményezett
bemutatni,ésa Megrendelővel
költségkihatásait
avá|tozás
előtt a Vállalkozó köteles
engedé|yezése
jóvríhagyás
mer't.az e nélkül
utrínlehetséges,
csak ilyen
jóvahagyanrí.A változás végrehajtása
a Vállalkozó saját kockázatfua hajtjavégre.
végzettbrírmilyeneltérést

Vállalkozó többletmunkákelvégzésére
nemjogosult.A megvalósításköltségenem haladhatjameg a
Vállalkozó aján|atában
megjelölt ellenszolgáltatásösszegét.
6.

Vállalkozó kijelenti,illetve kötelezettséget
vállal arra,hogy
.

a jelen szerződést,annak mellékleteivelés a kapcsolódó iratokkal eryütt teljes körűen
megvizsgálta,hiátnyta|anulelolvasta és megértette,
azt korlátozás nélkül jelen aláírásával
jogilagkötelezőnekismeriel;

-

az ajánlatkérésidokumentációt megismerte és azt a munka elvégzésének
alapjául
megfelelőnektalálta;

-

a dokumentációésegyébokiratokszövegétmegértette,
azokatnem tartjaértelmetlennek
vagy
kétértelműnek;

-

az esetlegesfelvilágosításkéréseknél
kielégítő,
magyarázatotkapott;
elégséges

-

a szerződéstárgyát je|enszerződésrendelkezéseinek
megfelelőenésaz abbanszabályozottak
szerint, a vonatkozó magyar előírásokatbetartva,I. osztályú minőségbenés I. osztályú
anyagok felhasználásával a szerződés szerinti határidőben, saját költségén hiba- és
hiánymentesenelkészíti;

7.

Vállalkozó a jelen szerződésbőleredőjogainak éskötelezettségeinek
harmadik személyretörténő
éúruhánásátra
nemjogosult. A jelen szerződést
kell
A teljesítésben
|0 oÁ
Vállalkozónak
teljesítenie.
feletti alvállalkozóként,illetőleg egyébrésztvevőként
csak olyan személy,illetve szervezetvehet
részt,akitlarrtelyetVállalkozó ajánlatábanmegjelölt. Felek az utóbbi rendelkezéstőlcsak akkor
követően beállott
térhetnekel, ha az á|ta|uk előre nem látható oknál fogva, a szerződéskotést
körülményfolytan a szerződésvagy annak egy részenem volna teljesíthetőésMegrende|őaz egyéb
személy,szervezetközreműködé séhezhozzájáru|t,

8.

A 7' pontban szabályozottakontulmenően Vállalkozó a közbeszerzési e|járás során megielölt
alvállalkozóin kíviili, a teljesítésben
l0 %-ot meg nem haladó mértékben
résztvevő a|vá||a|kozót
kizátő|agMegrendelőeryetértésével
vehetigénybe.

9.

Vállalkozó a fentiekkelösszhangbanigénybevett alvállalkozőértúgyfelel, minthaa munkát maga
végeztevolna, alvállalkozó jogosulatlanigénybevétele
eseténpedig felelős minden olyan kárértis,
amelyanélkülnemkövetkezettvolna be.

uI.
határidők
Teljesítési
10. Felek megállapodnakabban, hory Vállalkozó jelen szerződésbenvállalt építésimunkákat az
aján|atáb
an foglalt teljesítés
i ütemezé
s szerinte|végzi.
A kivitelezésműszaki áltadásamegkezdésének
határideje:2009. szeptember 30. (a továbbiakban:
befejezési
határidő).
jogosult.
Vállalkozó előteljesítésre
IV.
A felek jogai éskötelezettségei,együttmíÍködése
l l.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésbenfoglaltak maradéktalan
megvalósításaérdekében
folyamatosanegyüttműködnek,és időben tájékoztatjákerymást nem
csupiína szerzódéseskötelezettségekteljesítéséről,
de minden olyan körülményről (tény,adat,
kérdés),
amelya szerződés
teljesítésére
kihatássallehet.

Fenti kötelezettségüknekmegfelelően a felek képviselőik útjan a későbbiekbenmeghatározott
időpontokban,de legalább hetenteegymással személyesenegyeztetnek,helyszíni koordinációt
tartanak.

t 2 . Vállalkozó a lefolytatottközbeszerzésie|játrásalapjan megkötött szerzodés,illetve Megrendelő
utasítiísai
szerintköteles eljárni.

Az utasításnemterjedhetki a munkamegszeryezésére,
illetőleg nemtehetia teljesítést
terhesebbé.

1 3 . Megrendeló köteles a munkaterületeta munka megkezdéséhez
szükségesállapotban a jelen

szeruődésmegkötésétkövetően meghatátrozott
időpontbanátadni. Vállalkozó köteles a területet
biztonságosanbekeríteniésőrizni, a megfelelőbaleset-éstiizvédelemrőla vonatkozó előírásoknak
megfelelően gondoskodni. A felvonuliís, valamint a közrnií-, és energiahaszrálat költségei
Vállalkozót terhelik. A munkaterületátvételétől
a műszaki átadás.átvétel
időpontjáig Vállalkozó
felelősséggel
tartozik a munkaterületen
végzetttevékenységéért,
beleértvea munkagépelg
eszközök,
berendezések
ésépítési
anyagoktrírolásátésőrzéséq
az élet-ésvagyonbiÍonságot.

14. Vállalkozó köteles a munkavégzést
úgymegszervezri,hogy biztosítsaa munkagazdaságosésgyors
befejezését.
Ennek megfelelően Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről
haladéktalanulértesíteni,
eredményességét
vagy határidőbentörténő e|végzését
amely a teljesítés
Vállalkozó felelősséggel
veszélyeztetivary gáto|ja.Az értesítés
elmulasztrásábóleredő ká!Íért
tartozik.
1 5 . Vállalkozó a munka megkezdésekor
a vonatkozó előírásoknakmegfelelőenépítési
naplót nyit, s azt
folyamatosan vezeti, illetőleg az építkezés
helyszínéntartja a munka befejezéséig'Felek a
munkavégzéssel
kapcsolatosminden lényegesköriilrnényt adatotésutasíüíst
rögzitenek az építési
naplóban.
1 6 . Vrállalkozófelelős műszakivezetőieésadatai:
Név:Vörös Lász|ő
Lakcím:8500Pápa Liliom u,3/3.
Telefonszrím:
89 / 3I3 _ 902.
Jogosultságikam. Sz.: FMV.Víz ép,_ A-t9-|254/2009,
1 7 . Megrendelőá|tzl a kapcsolattar|ísra
kijelölt személy:
MolnrírIstviín,NémethTamás, Heizer Zoltán
1 8 . Vállalko zó á|tal a kapcsol attartásrakijelö lt szemé|y
/szewezet.'
Név:Takács Gábor
Telefonsziárn:
89 / 3I3 _ 902.
1 9 . A felek 16', |7" és18.pontokszerinti,kijelölt képviselőijogosultakMegrendelő,illetveVállalkozó
nevébenaz építési
naplóba történő bejegyzésre,amely azonban nem eredményeáeti a jelen
szerződésmódosíüását.

lY

20. Megrendelő' illetőleg az á|ta|akijelölt személyvagy szervezeta Yál|a|kozó' annak alvállalkozói,

illetöleg a teljesítésbe
bevont egyébközreműködők tevékenységét
ésmunkavégzését
mindenféle
korlátozás nélkül,bármikorjogosult ellenőrizni. Az e||enőrzés
azonbana szükségesmértéken
felül
nem zavarhatjaVállalkozó munkavégzését.
Megrendelő minden beépítendő
anyag és elvégzett
jogosult a helyszínen,YIEY a gyártáshelyén.Az e||enőrzést
munka ellenőrzésére
ésa mintavételt
jelöli
végzószemélyeketMegrendelő
ki. Az építkezés
soriínaz előÍrtakszerintel kell végeztetria
megfelelö vizsgálatokat.A mintavételi
ésellenőrzésiköltségeka Vállalkozót terhelik.A Megrendelő
elrendelheti.A vizsgálatok
bármilyen próba, vizsgáIat fiiggetlen szakértőáltal való elvégzését
költségét,amennyiben azok igazo|jrík,hory nem felel meg a minóség az e|őífiak'rtak,vagy a
Megrendelö által adottutasítiísnak,
a Vállalkozó viseli. Ellenkező esetbena ktiltséga Megrendelőt
vrárhatóidőpontjaról Vállalkozó köteles a
terheli. Az e|takarásrakerülő munkrákelkészültének
(negyvennyolc)
Megrendelőt48
órával megelőzőenépítési
naplóbanértesíteni.

zr.

Vállalkozó kötelessége a bontrási anyagok, hulladékok és környezetkrírosító anyagok
környezetvédelmikövetelményeknekmegfelelő kezeléseés elhelyezése,valamint a munkaterület
melletti csapadékvíz
e|vezetőrendszerekműszaki állapotlánakmegóvásaésrongálódás eseténazok
helyreríllítrása.

v.
A szerződésteljesítése
)')

veszi át,
Megrendelőkizfuó|aga hiba- éshiánymentes,I. osáályúminőségűteljesítést

)?

A műszaki átadrás-átvételi
eljrárríst
a Vállalkozó készrejelentésealapján a Megrendelö tíizi ki. A
vállalt teljesítési
hatráridőreszóló késuejelentésleadrásrának
legkésöbbiidőpontjaa vállalt hatíridő
|ejártaelőtti 15. nap.Az eljárásta Megrendelőa készrejelentéskézhezvéte|e
uüíni 14.napratűzi ki,
melyneklegkésőbbiidöpontja a vállalt teljesítési
hatráridölehet.
A műszaki átadás-áúvételi
eljárás kitűzésének
feltételeaz áúadásidokumentríciójóváhagyása a
_
Megrendelőrészéről.
Az átzdásidokumentráciő a megvalósulásitervek,melynek pé|dányszáma
4
pld.

24. A műszaki átadás.áflételieljárás lefolytatásrínak
és az üzembe helyezésieljrárásmegkezdésének
feltételea szükségesés a műszaki dokumentációbanmeghatározottvalamennyi létesínnény
rendeltetésszerűbasználatra
alkalmaskészültsége
az e|őtrtbizonylatokkal.

25,

A miiszaki áúadás-áúvételre
és annak időpontjráraa Ptk. rendelkezéseiaz lrányadók. A műszaki
átadás-áBtételkeretébenészlelt iizemeltetéstnem akadályozó hirányokatés szükségeskiegészítő
munkríkata Vállalkozó térítés
kerülő hatráridőreköteles elvégeni
nélkiil ésaz akkor meghatátrozásra
(hiánypótlás).

26.

Az átadás.átvételieljáÍás fentiek szerinti maradéktalanteljesítése
eseténaz e|járásről a felek
jeryzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben az átadás.áwételieljárás sikertelen,úgy Vállalkoző az
ismételtátadás.áwételieljarás feltételeithaladéktalanul
te|jesítiés az átadás-átvételieljrírásraúj
időpontmegállapítását
kezdeményezi
Megrendelőnél'

27,

Végszrímla
csak a sikeresátadás-áNételi
eljrírástkövetően nyujthatóbe.

28.

Vállalkozó hatríridoben
a szeruődésben
előÍrthatáridőnbelül, illetőleg
teljesít,ha az átadás.átvétel
határnaponmegkezdődött,kivéve,ha a Megrendelőa szolgáltatástnemvetteát.

29,

Az átadás-átvételieljrárástólszámítottegy évenbelül az építési
beruhazásmunkáit ismételtenmeg
kellvizsgálni (utófelülvizsgá|atieljárás).Ezt az eljrárástMegrendelőkészítielő éshívjameg arraa
Vállalkozót.

vr.
Módosítások
3 0 . Felek tudomássalbírnakarról, hogy a jelen szerződésmódosításríra
közös megegyezéssel,
kizrárólag
a Kbt..benfoglalt feltételekmaradéktalan
van mód. Megrendelőe rendelkezésekre
teljesüléseesetén
figyelemmeljogosult a kivitelezésrekerÍilőépítmény
vagy egyes részeinekminőségi,mennyiségi
vá|toztatásátra.
3 1 . Nem minősül Megrendelő részérőltörténő vá|toztatásnalqha a tervmódosítiísa Vállalkozó
(p|.u előírtanyagnem szereáető be).
érdekkörében
felmerültok miatt szükséges

52.

Minden, a jelen szerződéshezés az azt megelőző közbeszerzési eljráráshoz kapcsolódó
tervdokumentaciót és egyéb okiratot a Vállalkozó a kiviteleáetőség szempontjából a
szerződéskötéstmegelőzően saját felelősségére
ellenórzött. Erre tekintettela tervdokumentiíció,
illetőleg az egyébokiratok esetlegeshibájríravagy hiányosságrára
való hivatkozássala későbbiek
soriínszerződésmódosítás
nem kezdeménvezhető.

33, Amennyiben a kivitelezés sorár előre nem látható műszaki problémríkkalkapcsolatosan.
Vállalkozónak kérdésemerül fel, úry Megrendelo erre 5 (öD munkanaponbelül a szükséges
felvilágosítástmegadja.
pontosítások,
34. Vállalkozó kötelezettsége,hory az érdekkörébenfelmerülő esetlegesmódosítrások,
(a továbbiakbaneryütt: módosítás)rendezéséhez
tervértelmezések
a tervező közremrÍködését
és
rendelkezésre
Vállalkozó érdekkörében
merül
állását biaosítsa.Abban az esetben,ha a módosítrís
fel, Megrendelő jogosult a módosítrís szakmai megalapozottságátVállalkozó költségén
ellenöriaetni.
35. Ha|áridő módosításindokául időiáÍásiténvezőnemérvényesíthető.
VII.
Vállalkozási díj' fizetésifeltételek
36. Vállalkozót a jelen szerződésbenmeghatrározott
feladatok hibátlan és hirínytalanteljesítéséért
összesen 3.308.435'-Ft + 20 yo 1'IA, azazEárommillió-háromszáznyolcezer.négyszázharmincöt
forint + 20 % á|ta|anosforgalmi adó összegii vállalkozási díj illeti meg. Ennek megfelelően a
vállalkozási díj teljes bruttó összege: 3.970.122,-Ft, azaz Hárommillió.kilencszrízhetvenezeregyszázhuszonkettőforint átalrínyrír.
37.

Vállalkozó részszám|abenyujtasríra
nemjogosult.

3 8 . Végszámlaakkor nyujtható be, ha Vállalkozó ésMegrendelo a jelen szerződésszerinti átadás.
átvételieljárástsikeresenlebonyolította,
ésaz ene vonatkozőjegyzőkönyv aláírásrakerült.
igazolásalapjránkiállítottvégszámlrín
3 9 . A teljesítés
szereplőösszeget a MegrendelőVállalkozó Kinizsi
Bank zrt. 73200196-11201298
számúbankszrímlájátra
az adőzás rendjéröl sző|ó 2003, évi XC[.
törvény36lÁ. $-bane|őirtigazo|ásbenyujüísát
követően 30 naponbelül átutalja.

40. Megrendelő kizátrő|ag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott alaki
követelményeknek
megfelelő szám|átfogadja be.
41,

és tartalmi

Megrendelő előleget nem biÍosít.

VItr.
Késedelmes
teljesítés'
meghiúsulás
42,

Szerződő felek megállapodnak,hogy amennyibena Vállalkozó aján|atábanfoglalt teljesítési
hataridőt Yá||a|kozó késedelmesen
teljesíti,úgy naponta50.000'. Ft késedelrni kötbért köteles
fizetni naptárinapi késedelmikötbérként.

43' Amennyibena fenti határidő tekintetében
Vállalkozó számárafelróható módon 30 (harminc)napot
meghaladókésedelembe
esik, űgy ut felek olyan fokri szerzödésszegésnek
tekintik, amely alapjrín
jogát.
Megrendelőegyoldalúan
Ez
esetben
Megrendelő
a teljesvállalkoási díj
elállási
ryakorolhatja
40 (negrven)%-árajo gosultmeghiúsulási
kötbérként.
44. Megrendelö a kotbértmeghaladókráránakérvényesítésére
is jogosult.
45, Megrendelőa44.pont szerintieljrárásrajogosult
is:
az alábbiesetekben
eljrírásindul;
Vállalkozó ellen csőd-,felszámolásivag7végelszámolási
Vállalkozó méltanyolható
ok nélkülnemkezdtemeg a szerződésteljesítését;
Vállalkozó a teljesítést
felfiiggesztetteésMegrendelő ene irrínyulóírásbeli felszólításrínak
kézhezyétetét
követő 10 (tíz)naponbelül nemfolytatta;
Vállalkozó a jelen szerződésrendelkezéseivel
von be alvállalkozót vagy egyéb
ellentétesen
közreműködőt a teljesítésbe;
Vállalkozó egyébsúlyosszerződésszegést
követ el.
46, Megrendelő fizetésikésedelmeeseténVállalkozó a Kbt. rendelkezéseinek
megfelelőenjogosult
kamatotkövetelni.
azonnalibeszedésimegbízástbenyújtani,
illetőleg a Ptk. szerintikésedelrni
D(.
Szavatosság'jótállás
47,

A utó-felülvizsgéúati
eljrírássorán a Megrendelőáltal kitiizött időpontbana Felek bejárásttartanak
és az esetlegesenmég fennálló hibákról' hirínyosságokróljegyzőkönyvet vesznek fel. A
jegyzőkönyvben rögzített hibakat Vállalkozó legkésőbb15 (tizenöt) napon belül kijavítja és
teljesítést
írásbankészrejelenti Megrendelőrészére.

{E

meghatározott
ídejűkötelező alkalmasságiidő is
48. Vállalkozót a fentiekenkíwl a jogszabályokban
terheli.

x.
Elállás a szerződéstől
49. A Megrende|őa szetződéstőlbármikorelállhat,köteles azonbana Vállalkozó krírátmegtéríteni.
hibás lesz, a
Ha a munka végzése
során a tényekarra engednének
követkeáetést,hogy a teljesítés
Megrendelő a fogyatékosságkiküszöbölésére hízött megfelelö hatráridö sikertelen eltelte után
gyakorolhatjaa hibás teljesítéséből
eredőjogokat.
5 0 . Amennyiben a Vríllalkozó a befejezésihatindőhöz képest több mint 30 (harminc) napos
jogában á1l- az e|á|Iásijogrínakgyakorlásaésa 44, pontban
késedelembe
kerül, az aján|atkérőnek
meghatrírozott
kötbér érvényesítésén
tul _ a Vállalkozót a munkaterületrőllevonultatniésa hátralevő
munkát más vállalkozőva| befejeztetni.A mrárteljesítettmunkarészekre
a Vállalkoző garanciálisés
szavatosságikötelezettségeit
az ilyen beavatkozásnemmódosítja.

xr.
Titoktartás
5 1 . Szerződö felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásbanfoglaltakat, valamint a
teljesítésüksorifuraz e5rmásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokkéntkezelik. Ez
nem vonatkozik arraaz információra"amely titokbantartásátjogszabálynem teszi
értelemszeríien
lehetővé.

52. Ha a Megrendelő a Vállalkozó teljesítéserévénúj elgondolásról, megoldásról vagy műszaki
nélktilmássalnemközölheti.
ismeretrőlszereztudomás| ezt aYál|alkozó e|őzetesbozzájáru|ása

xII.
Nyilatkozatok

5 3 . Felek kijelentik,hogy
-

kellő felhatalmazássalésjogkönel rendelkeznekjelen szerződésa|átrásáraésteljesítésére;

-

a jelen szerződésa|áírásátaz efie kijelölt vezető, illetőleg a cégigazgatósága,vagy vezető
testiilete szabályszeníen engedélyeÍe és az megfelel az eÍTe vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek;

-

a jelen szerződésta fél nevébenalákő személymegfelelő, a vonatkozó jogszabá|yokáltal
megkívántregisztált a|áírásijoggalrendelkezik,ígyrészérő|
a szeruődés
aláírásaésteljesítése
nem eredményezi
megszegését,
melybenfélként
más, o|yanszerződés
vagy egyébjognyi|atkozat
szerepel;

-

nincs olyan fiiggőben levő kötelezettségevagy érdekkörébenlévő más körülmény, amely
kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésbenfoglaltak érvényességére,
teljesítésére
vagy saját
teljesítési
készségére,
illetveképességére.

5 4 . A jelen szerződésselkapcsolatosbárrnilyen kérdésbena felek Írásbantesznek nyilatkozatot
egymásnak"ajránloff,tértivevényes
levélútjan.

xIIr.
jogvitáikat
55. Felekazesetleges
útjrán
rendezni,
kívánjiík
s csupiín
"l,ődbJ:,Tffi.'ffligyura,ot
akkor fordulnakbírósághoz,haa trírgyalásos
rendezés
nemvezetetteredményre.
56. Amennyiben a tárgyalások azok kezdeményezésétő|
szrímított30 (harminc) napon belül nem
vezettek eredményre,úgy felek alávetik magukat a pertátrgtértékétől
fiiggöen a Pátpai Vrírosi
Bíróságkizárólagos illetékességének.

xrv.
Egyébrendelkezések
5 7 . Az aján|atifelhívás, a dokumentáciő,a helyszíni szemle jeryzokönyve, Vállalkozó,ajén|ata,
valamint az ezen kívül feltett egyébkérdésekés az ezek're adott vá|aszok a jelen szerződés
elválaszthatatlanrészétképezik.Amennyiben a jelen pont szerinti okiratob illetöleg a jelen
szerződésszövege között ellentrrondáslenne,űw u elöbbi okiratokszövege az trányadó.
5 8 . Ugyancsak a jelen szerződéselválaszttratatlanrészét
képezika szeruődésmellékletei.
A jelen szerződésmellékleteia következők:
1. számúmellékletajánlatifelhívásésdokumentáció,
2. szétmí
mellékleÍVállalkozó nyertes aján|at4
A jelen szerződésbennem szabáiyozottkérdésekben
a PolgríriTörvénykönyv, valamint a vonatkozó
eryébjogszabályok rendelkezéseiaz irányadők.
Jelen megállapodásta felek képviselői elolvasás és közös értelmezés
után, mint kinyilvrínított
akaratukkalmindenbenmegegyező|jóvráharyólag a|áíftÍk.
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