vÁr'LALK oz Ls I sz ERzóoÉs

Dr.
8500Pápa,Fö u,I2., képviseletében:
amelylétrejöttegrrészrőlPápa Város önkormányzata (székhelye:
adószám:
11748045-15429410;
Fiókja
Pápai
Rt.
bankszámlaszám:oTP Bank
Kovács Zo|tÍnpolgrírmester,
mintMe grendelő,
I 5 4294102L9)a továbbiakban,
másrészrőla Boroszlán Építő - Szolgáltatő _Tewező zrt. (8500 Pápa, Aradi u. 1., képviselője:
adószám:
732001196-11201298,
bankszrímlasziám:
Vörös Lász|ó igazgatő;cégjeryzékszáma:19.10.500215;
feltételek
az
alábbi
napon,
helyen
és
alulírott
Vállalkozó
között
az
12487712.2-19)a továbbiakban,mint
szerint:
I.
Előzmények
1.

aközbeszerzésekrőlsző|ő2003.éviCXXD(. törvény (a továbbiakban:
Megrendelö, mint ajrínlatkérő
Kbt.) alapjránegrszerűkőzbeszerzésieljárast(a továbbiakban:közbeszerzésie|jaráts)folyatott le.
gétaz aján|atifelhívás2. pontjábanhatfuozta
Megrendelő aközbeszerzésieljrárástárgát ésmennyisé
meg.
taryyaésmennyisége:
A beszerzés
Csapadékvíz.elvezető r endszerek fe l újítósa
Tapolc afő ór qkfel ü Útós
ajanlatokatmegvizsgálta'erymással összevetette'
Megrendelő aközbeszerzésieljarásábanbenyújtott
Megrendelö közbeszerzési eljrirásbanhozott
25.
kihirdette.
napjrín
2009.
március
és döntését
Vállalkozó lett.
ajanlattevő
döntéseszerint aközbeszerzésieljárásbana nyertes

tr.
A szerződéstárga
J.

V1. pont szerinti
Megrendeló megrendeli,Vállalkozó pedig elválla|jaa szerzódéstÍttgyátképező,
a jelen
körri
megvalósítását
teljes
munkáinak
építési
(a
létesítrrény)
továbbiakban:
létesíunény
felhívás
és
dokumenüíció
ajránlati
az
így
különösen
mellékletek,
szerződéshezkapcsolódó eryéb
tartalma szerint. Vállalkozó kötelezettségetvállal aÍra, hogy Megrendelő szőmáaa a jelen
munkríkat
sajátköltségénelvégzi.
meghatározott
szerzódésben
sziikségesmunka elvégzése
Vállalkozó feladatatovábbá minden egyéba feladatmegvalósításríhoz
és ráfordításokr4amelyek a
és költségeinekviselése,kiilönös tekintettelazon mellékmunkríkra
vonatkozószabványokésa szakmaigyakorlatszerinta munkaelvégzéséhezhrtomak,

5.

képező
kapcsolódóvagy annakmellékletét
Aközbeszeruésieljáráshoz,illetőleg ajelen szerződéshez
Vállalkozó feladata.Az ilyen terveknek'
elkészítése
okiratokonkíviiti eryébtervek,dokumentumok
mindentekintetbenösszhangbankell lenniük aközbeszerzésieljrírássalésa jelen
dokumenfumoknak
szerzödéssel,ésazokatelőzetesenVrillalkozó köteles jóvaharyás céljábólMegrendelőnekbemutatri.
Brírmilyen a Vállalkozó vagy tervezője áita| kezdeményezettműszaki vá|tozás ajrínlatkérői
bemutatni,ésa Megrendelővel
előtt a Vállalkozó köteles avá|tozásköltségkihatásait
engedélyezése
mert az e nélkiil
jóvríhagyatni.A váútozásvégrehajtása
csak ilyen jóvahagyás utrínlehetséges,
gre'
vé
a
hajtj
a
ckáaatátr
alko
zó
saj
át
ko
st a V ál l
végzettbrírmilyen eltéré
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v
Vállalkozó többletmunkrákelvégzésére
költségenemhaladhatjameg a
nemjogosult.A megvalósítás
Vállalkozó ajánlatábanmegjelölt ellenszolgáltaüís
összegét.
6.

7.

Vállalkozó kijelenti,illetvekötelezettséget
vállal a:ra,hogy
-

a jelen szerződést,annak mellékleteivelés a kapcsolódó iratokkal együtt teljes körűen
megvizsgálta"hiánytalanulelolvastaés megértette,
azt kor|átoás nélküljelen aláírásával
jogilag kötelezőnek ismeriel;

-

az ajrínlatkérési
alapjául
dokumentációt megismerte és azt a munka elvégzésének
megfelelőnekta|áita;

-

a dokumentációésegyébokiratokszövegétmegértette,
vagy
azokatnem tartjaértelmetlennek
kétértelműnek;

-

az esetlegesfelvilágosításkéréseknél
elégséges
magyaréuatot
kapott;
kielégítő,

-

a szerződés
tárgyát je|enszerzódés
megfelelőenésaz abbanszabályozottak
rendelkezéseinek
szerint,.a vonatkozó magyar előírásokatbetartv4 I. osztályu minőségbenés I. osztályú
anyagok felhasználrásával a szerződés szerinti hatráridőben,saját költségén hiba- és
hiránymentesen
elkészíti;

Vállalkozó a jelen szerződésbőleredőjogainak éskötelezettségeinek
harmadikszemélyretörténő
jogosult.
jelen
áúruházásőra
A teljesítésben
|0 oÁ
nem
A
szerzódést
Vállalkozónak kell teljesítenie.
feletti alvállalkozóként,illetőleg egyébrésztvevőként
csak olyan személy,illetve szervezetvehet
részt,akiíamelyetVállalkon aján|atábanmegjelölt. Felek az utóbbi rendelkezéstőlcsak akkor
térhetnekel, ha az á|ta|ukelőre nem |áúhatőoknál fogva, a szerződéskötést
követően beállott
körülrnényfolytarra szerződésvagy annakegy részenem volna teljesíthetőésMegrende|őaz egyéb
személy,szewezetközreműködéséhez
hozzé$átru1rt,
A 7. pontban szabályozottakontulmenőenVállalkozó a közbeszerzésieljárás során megjelölt
alvállalkozóin kívtili, a teljesítésben
résztvevő alvállalkozót
10 %-otmeg nem haladó mértékben
kizÍtrő|agMe grendelőegyetértésével
vehetigénybe.

9.

Vállalkozó a fentiekkel összlrangbanigénybevett alvállalkozóértúgyfelel, mintha a munkát maga
végezte
volna, alvállalkozó jogosulatlanigénybevétele
eseténpedig felelős mindenolyan kárértis,
amelyanélkülnemkövetkezettvolnabe.

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:
befejezésihatráridő).
jogosult.
Vállalkozó előteljesítésre

rv.
A felek jogai éskötelezettségei,
együttmíiködése
1l.

,Ú

Szerzódő felek megállapodnak abban, hory a jelen szerződésbenfoglaltak maradéktalan
egymást nem
megvalósításaérdekébenfolyamatosan együttrnűködnek, és időben tájékonatjáil<
csupiána szerződéseskötelezettségekteljesítéséről,
de minden olyan körülményről (tény,adat,
kérdés),
amelya szerződés
kihatássallehet.
teljesítésére

Fenti kötelezettségüknekmegfelelően a felek képvíselőikútján a későbbiekbenmeghatározott
időpontokban,de legalább hetente egymással személyesenegyeztetnek,helyszíni koordinációt
tartanak.

12. Vállalkozó a lefolyatott közbeszerzésie|játás alapjrínmegkötött szerződés,illetve Megrendelő
szerintköteles eljárni.
utasÍtiísai

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

időpontbanátadni. Vállalkozó köteles a területet
szerződésmegkötésétkövetően meghatáttozott
a vonatkozó előírásoknak
biztonságosanbekeríteniésőrizrri, a megfelelö baleset.éstíízvédelemről
megfelelően gondoskodni. A felvonulás, valamint a közmű., és energiahasmálat költségei
Vállalkozót terhelik. A munkaterületátvételétőla miíszakiátadás-átvétel
időpontjáig Vállalkozó
tevékenységéért,
beleértvea munkagépek,
eszközök,
felelősséggeltartozika munkaterü|etenvégzett
az é|et.ésvagyonbiáonságot.
berendezések
ésépítési
anyagoktarolásátésőrzését'

r4.

Vállalkozó köteles a munkavégzést
tlgymegszervezni,hory biáosítsaa munkagazdaságosésgyors
Ennek megfelelően Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről
befejezését.
eredményességét
vagy hatráridőben
történő elvégzését
haladéktalanulértesíteni,
amely a teljesítés
elmulasztiísábóleredő kárért Vállalkozó felelősséggel
veszé|yeúetivary gátolja. Az értesités
tartozik.

a vonatkozó előírásoknakmegfelelőenépítési
naplót nyit, s aá
1 5 . Vállalkozó a munkamegkezdésekor
folyamatosan vezeti, illetöleg az építkezés
helyszínéntartja a munka befejezéséig.
Felek a
rögzítenek az építési
munkavégzéssel
kapcsolatosminden lényegeskörülményg adatotésutasíüást
naplóban.
16. Vállalkozó felelős műszakivezetójeésadatai:
Név:Vörös Lász|ő
Lakcím:8500Pápa Liliom u,3l3.
Telefonszám:89 l 3I3 - 902.
Jogosultságikam. Sz.: FMV-V tz ép._ A-I9.I254 12009'
kijelölt személy:
1 7 . Megrendelőá|ta|a kapcsolattartásra
Molnar Istvián,NémethTamás,Heizer Zo|tÍn
1 8 . V állalko zó á|ta|a kapcsolattartásrakij elö lt szemé|y
/ szewezet.,
Név:Takács Gábor
Telefonsziám:89 / 3I3 _ 902.
1 9 . A felek 16., 17. és18.pontokszerinti,kijelölt képviselőijogosultakMegrendelő,illetve Vállalkozó
nevébenaz épitésinaplóba történő bejegyzésre,amely azonban nem eredményezhetia jelen
szerződésmódosítasát.

20. Megrendelő, illetóleg az á|ta|akijelölt személyvagy szervezetaYéi|a|kozó, annak alvállalkozói,

és munkavégzését
mindenféle
illetőleg a teljesítésbe
bevont egyébközreműködők tevékenységét
felül
korlátozás nélkiil,bármikorjogosult ellenőrizrri.Azel|enőrzésazonbana sziikségesmértéken
Megrendelő minden beépítendőanyag és elvégzett
nem zavarhatjaVállalkozó munkavégzését,
jogosult a helyszínen,Yagya gyétrtás
helyén.Az el|enőrzéstésa mintavételt
munka ellenőrzésére
jelöli
az e|őlrtakszerintel kell végeztetria
ki.
Az
építkezés
soriín
személyeket
Megrendelő
végzó
megfelelö vizsgálatokat.A mintavételiésellenőrzésiköltségekaYá||a|kozőtterhelik.A Megrendelő
elrendelheti.A vizsgálatok
bármilyen próba, vizsgálat fiiggetlen szakétő által való elvégzését
költségé| amennyiben azok ígazoljrák,hory nem felel meg a minőségaz elóírtaknakyvagy a
a Vállalkozó viseli. Ellenkezó esetbena költség a Megrendelöt
Megrendelő által adottutasítrísnak,
vrárhatóidőpontjáról Vállalkozó köteles a
terheli. Az eltakarásrakeriilő munkrákelkészültének
naplóbanértesíteni.
Megrendelőt48 (negyvennyolc)&áva| megelőzőenépítési

2r.

Vállalkozó kötelessége a bontási anyagok, hulladékok és környezetkarosító anyagok
kömyezetvédelmikövetelményeknekmegfelelő kezeléseés elhelyezése,valamint a munkaterület
elvezető rendszerekműszakiállapotanakmegóvásaésrongálódás eseténazok
melletti csapadékvíz
helweállítrísa.

v.
A szerződésteljesítése
veszi át.
22. Megrendelőkizárő|aga hiba- éshiánymentes,I. osztályúminőségiiteljesítést
z).

eljárást a Vállalkozó készrejelentésealapjrána Megrendelő tűzi ki. A
A mriszaki átadás-átvételi
hatríridöreszóló készrejelentésleadásanaklegkésőbbiidőpontja avá||a|thatáridő
vállalt teljesítési
uüíni 14.napratüzi ki,
|ejfutaelötti 15. nap'Az eljrírásta Megrendelőa készrejelentéskézhezléte|e
melyneklegkésőbbiidőpontjaa vállalt teljesítesihataridőlehet.
eljrírás kitiizésénekfeltételeaz átadási dokumentáció jóváharyása a
A műszaki áÉadás-éÍvételi
4
Az átzdásidokumentáció- a megvalósulásitervek,melynek pé|dényszátma
Megrendelő részérő|.
pld.

ésaz iizembe helyezésieljrárásmegkezdésének
24. A műszaki áltadás-éLtvételi
eljráráslefolytatásrínak
feltétele a sziikséges és a miíszaki dokumenüícióban meghatározott valamennyi létesítnrény
az e|óirtbizonylatokkal.
használata alkalmaskészültsége
rendeltetésszerii

25. A műszaki átadás-áúvételre
és annak időpontjára a Ptk. rendelkezéseiaz irányadók. A mriszaki

nem akadályozó hirínyokatés szükségeskiegészítö
átadás-áwételkeretébenészlelttizemeltetést
köteles elvégezni
keriilő hatráridőre
nélkiilésaz akkor meghatározásra
munkríkataYáila|koző térítés
(hianypótlás).

eseténaz eljrárásról a felek
26. Az átadás.áwételieljárás fentiek szerinti maradéktalanteljesítése
jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben az átadas-átvételieljrírássikertelen,úgy Vállalkoző az
teljesítiés az átadás-átvételi
elrárásraúj
ismételtátadás-áttvételi
eljrírásfeltételeithaladéktalanul
Megrendelőnél.
időpontmegállapítrását
kezdeményezi
27.

eljarástkövetően nyújthatóbe.
Végszrámla
csak a sikeresált^dás.^tvételi

a szerzcjdésben
előírthataridőnbelül, illetőleg
teljesít,ha az éúadás.áwétel
28, Vállalkozó hatráridőben
határnaponmegkezdődött,kivéve,ha a Megrendelőa szolgáltatástnemvetteát.

\
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29.

beruházásmunkáit ismételtenmeg
Azátadás. átvételieljarástól számítottegy évenbelül az építési
kell vizsgálni (utófelülvizsgá|atieljárás).Ezt az eljárástMegrendelőkészítielő éshívjameg arraa
Vállalkozót.

vr.
Módosítások
közös megegyezéssel,
kizarólag
3 0 . Felek tudomássalbírnakarról, hogy a jelen szerződésmódosításríra

teljesülése
eseténvan mód. Megrendelőe rendelkezésekre
a Kbt.-benfoglalt feltételekmaradéktalan
figyelemmeljogosult a kivitelezésrekerülő építnény
vary egyes részeinekminőségi,mennyiségi
váitonatásátta.

JI.

Nem minősül Megrendelő részérőltörténő vá|toúatásnak,ha a tervmódosítása Vállalkozó
(p|.* e|őít arryagnem szereáető be).
érdekkörében
felmerültok miattszükséges

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

tervdokumentációt és egyéb okiratot a Vállalkozó a kivitelezhetőség szempontjából a
szerzödéskötéstmegelőzően saját felelősségére
ellenőrzött. Erre tekintettela tervdokumentiáció,
való hivatkozássala későbbiek
illetőleg az egyébokiratok esetlegeshibájata vagy hirányosságara
sorÍnszerződésmódosítás
nemkezdeményeáető.

33. Amennyiben a kivitelezés sorifur előre nem látható műszaki problémrákkalkapcsolatosan
Vállalkozónak kérdésemerül fel, úgy Megrendelő erre 5 (öt) munkanaponbelül a szÍikséges
felvilágosítrást
megadja.
felmeriilö esetlegesmódosítiások,pontosítiísok,
34, Vállalkozó kötelezettsége,hogy az érdekkörében
(a továbbiakbaneryütt: módosítás)rendezéséhez
a tervező közreműködésétés
tervértelmezések
merül
rendelkezésre
állását biztosítsa.Abban az esetben,ha a módosításVállalkozó érdekkörében
fel, Megrendelő jogosult a módosítás szakmai megalapozottságátVállalkozó költségén
ellenőriztetni.
35.

Hatríridőmódosításindokául időjrárásitényezőnemérvényesíthető.
VII.
Vállalkozási díj' fizetésifeltételek

36.

Vállalkozót a jelen szerződésbenmeghatrírozott
fe|adatokhibátlan és hianytalan teljesítéséért
forint +
összesen 4.240.024,.Ft + 20 oÁ ArA, azaz Négymillió.kettőszáznegyvenezer.huszonnégy
o/o
20 á|ta|ánosforgalmi adó összegúvállalkozási $íjilleti meg.Ennek megfelelőena vállalkoási díj
teljes bruttó összege: 5.088.029'- Ft, azaz otmillió.nyolcvannyolcezer.huszonkilenc forint
áta|ányátr,

37,

Vállalkozó részszátrria
nemjogosult.
benyújtására
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Végszámlaakkor nyujtható be, ha Vállalkozó és Megrendeló a jelen szerződésszerinti átad'ásátvételieljarástsikeresenlebonyolította,
ésaz errevonatkozójegyzőkönyv aláírásrakerült.

38.

39. A teljesítés
igazo|ásalapjankiállítottvégszám|án
szereplőösszeget a MegrendelőVállalkozó Kinizsi
Bank zrt. 73200196.11201298száműbankszámlájfuaaz adőzás rendjérólsző|ó 2003. évi XCII.
törvény36l,4.$.banelőírtigazolásbenyujtásátkövetően 30 naponbelül átutalja.
40, Megrendelö kizárő|ag a vonatkozó jogszabályokban meghatrározottalaki
követe lményeknekmegfel el ő szátmlátfogadja be.
4I.

és tartalmi

Meerendelőelőlesetnembiáosít.

vrII.
Késedelmesteljesítés'
meghiúsulás
42,

Szerzódő felek megállapodnak,hogy amennyiben a Yá||a|kozó ajránlatabanfoglalt teljesítési
hatráridőtVállalkozó késedelmesen
teljesíti,úgy naponta50.000'. Ft késedelmikötbért köteles
fizetni naptrárinapi késedelmikötbérként.

43. Amennyibena fenti hatráridőtekintetében
Vállalkozó szátmárafelróható módon 30 (harminc)napot
meghaladókésedelembe
esik, ttw ut felek olyan fokri szerződésszegésnek
tekintik, amely a|apján
Megrendelőegyoldalúangyakorolhatjaelállási jogát. Ez esetbenMegrendelőa teljesváIlalkozásidíj
40 (ne5ven) Yo-ára j o gosultmeghiúsulásikötbérként'
44, Megrendelőa kotbértmeghaladókánánakérvényesítésére
is jogosult.
45. Megrendelőa 44, pontszerintieljárasrajogosultaz alábbi esetekbenis:

46.

-

Vállalkozó ellen csőd-,felszámolásivary végelszámo|ási
eljrárásindul;

.

Vállalkozó méltányolhatóok nélkülnemkezdtemeg a szerződésteljesítését;

.

Vállalkoző a teljesítést
felfiiggesztetteésMegrendelő ene irrínyulóírásbeli felszólításrának
kézhezyéte|ét
követő 10 (tíz)naponbelül nem folytatta;

-

Válla|koző a je|en szerződésrendelkezéseivel
ellentétesen
von be alvállalkozót vagy egyéb
közremríködőt a teljesítésbe;

-

Vállalkozó egyébsúlyosszerzodésszegést
követ el.

Megrendelő fizetésikésedelmeeseténVállalkozó a Kbt. rendelkezéseinek
megfelelőenjogosult
azonnalibeszedési
megbízástbenyújtani,
illetőleg a Ptk. szerintikésedelmikamatotkövetelni.
D(
Szavatosság'jótállás

47,

A utó.felülvizsgálatieljrárássorána Megrendelőáltal kitrizött időpontbana Felek bejrírást
tartanakés
az esetlegesen még fennálló híbákról' hiányosságokról jegyzőkönyvet vesznek fel. A
jegyzőkönyvben rögzített hibakat Vállalkozó legkésőbb15 (tizenöt) napon belül kijavítja és
teljesítést
írásbankészrejelenti Megrendelőrészére.

48. Vállalkozót a fentiekenkívül a jogszabályokbanmeghatfuozott
idejű kötelező alkalmasságiidő ís
terheli.

x.
Elállás a szerződéstől
49. A Megrende|őa szerződéstől
brármikorelállhat,köteles azonbana Vállalkozó kárát megtéríteni.
Ha a munka végzése
során a tényeka:ra engednének
következtetést,hogy a teljesítés
hibás lesz, a
Megrendelő a fogyatékosságkiktiszöböléséretűzött megfelelö határidö sikertelen eltelte utan
gyakorolhadaa hibásteljesítéséből
eredőjogokat.
5 0 . Amennyiben a Vállalkozó a befejezésihatríridőhöz képest több mint 30 (harminc) napos
jogában áll - az e|áI|ásijogrának
késedelembe
kerül, az ajánlaÍkérőnek
ryakorlása ésa 44. pontban
meglatáttozott
kötbérérvényesítésén
tul - a Vállalkozót a munkaterületrőllevonultatriésa hátralevő
munkát más vállalkozőva| befejeztetni.A mrárteljesített
munkarészekre
a Vállalkozó garancirílisés
szavatosságikötelezettségeit
az ilyen beavatkozásnemmódosítja.

xr.
TitoktaÉás
5 1 . Szerződő felek megállapodnakabban, hogy a jelen megállapodásbanfoglaltakat, valamint a
teljesítésüksorán az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokkéntkezelik. Ez
értelemszerűen
nem vonatkozik arraaz információr4 amely titokban tatásátjogszabály nem teszi
lehetővé.

52. Ha a Megrendelö a Vállalkozó teljesítéserévénúj elgondolásról, megoldásról vagy műszaki
ismeretröl szeteztudomást,ezt aYá|la|koző e|őzetesbozzájátru|ása
nélkülmássalnem közölheti.

xII.
Nyilatkozatok
5 3 . Felek kijelentik,hogy
.

kellő felhatalmazássalésjogkörrelrendelkeznekjelenszerződésa|átrásáraés
teljesítésére;

-

a jelen szerződésa|áírásátaz erÍekijelölt vezetö, illetőleg a cégigazgatőság4 vagy vezető
testiilete szabályszerÍienengedélyeáe és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek;

-

a jelen szerződésta fél nevébenaláÍró személymegfelelő, a vonatkozó jogszabályok által
megkívrínt
regisztrálta|áúrásijoggal
rendelkezik,ígyrészérő|
a szerződésaláírásaésteljesítése
nem eredményezi
más, olyan szerződésvary egyébjognyi|atkozatmegszegését,
melybenfélként
szerepel;

-

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

5 4 . A jelen szerződésselkapcsolatosbrírmilyenkérdésbena felek írásban tesztek nyilatkozatot
egymásnak,ajrínlott,
tértivevényes
levélútjan.

,

xIIr.
Jogviták rendezése
55. Felek az esetlegesjogvitáikat elsődlegesenbékés
úton,trírryalásokútjánkívánjiákrendemi, s csupán
akkor fordulnakbírosághoz,haa trírgyalásos
rendezés
nemvezetetteredményre.
56. Amennyiben a üírryalások azok kezdeményezésétő|
sziímított30 (harminc) napon belül nem
vezetnek eredményre,úry felek alávetik magukat a pertáttgyértékétőlfiiggően a Pápai Városi
Bíróság kizrárólagosilletékességének.
)fiv.
Egyébrendelkezések
Y

Az ajánlratifelhívás, a dokumentáciő, a helyszíni szemle jegyzőkönyve, Vállalkoző aján|ata,
valamint az ezen kívül feltett egyébkérdésekés az ezek'readott válaszok a jelen szerződés
elválaszthatatlanrészétképezik.Amennyiben a jelen pont szerinti okiratok, illetöleg a jelen
szerződésszövege között ellentrrondáslenne,űg uelőbbi okiratokszövege azirányadó.
5 8 . Ugyancsaka jelen szerződéselválaszthatat|an
Észét
képezika szerződésmellékletei.
A jelen szeruődés
mellékleteia következők:
1. szrímú
mellékletajánlatifelhívásésdokumentráció,
2. szátműmelléklet Vállalkozó nyertes aján7ata,
A jelen szerződésbennem szabályozottkérdésekben
a PolgráriTörvénykönyv, valamint a vonatkozó
eryébjogszabályokrendelkezései
az irrínyadók.
Jelen megállapodásta felek képviselői elolvasás és közös értelrnezés
után, mint kinyilvrínított
akaratukkalmindenben
a|áirtik.
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