
vÁr 'LALK oz Ls I  sz ERzóoÉ s

amely létrejött egrrészről Pápa Város önkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fö u,I2., képviseletében: Dr.
Kovács Zo|tÍn polgrírmester, bankszámlaszám: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja 11748045-15429410; adószám:
I 5 429 41 02L9) a továbbiakban, mint Me grendelő,

másrészről a Boroszlán Építő - Szolgáltatő _Tewező zrt. (8500 Pápa, Aradi u. 1., képviselője:
Vörös Lász|ó igazgatő; cégjeryzékszáma:19.10.500215; bankszrímlasziám: 732001196-11201298, adószám:
12487712.2-19) a továbbiakban, mint Vállalkozó között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek
szerint:

1 .

I.

Előzmények

Megrendelö, mint ajrínlatkérő aközbeszerzésekről sző|ő2003. évi CXXD(. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) alapjrán egrszerű kőzbeszerzési eljárast (a továbbiakban: közbeszerzési e|jaráts) folyatott le.
Megrendelő aközbeszerzési eljrárás tárgát és mennyisé gét az aján|ati felhívás 2. pontjábanhatfuozta
meg.

A beszerzés taryya és mennyisége:

C s ap a d é kvíz. elv e zet ő r e n ds ze r e k fe l új ít ós a

T ap o lc afő ór q kfel ü Útós

Megrendelő aközbeszerzési eljarásában benyújtott ajanlatokat megvizsgálta' erymással összevetette'
és döntését 2009. március 25. napjrín kihirdette. Megrendelö közbeszerzési eljrirásban hozott
döntése szerint aközbeszerzési eljárásban a nyertes ajanlattevő Vállalkozó lett.

tr.
A szerződés tárga

Megrendeló megrendeli, Vállalkozó pedig elválla|ja a szerzódés tÍttgyátképező, V1. pont szerinti
létesíunény (a továbbiakban: létesítrrény) építési munkáinak teljes körri megvalósítását a jelen
szerződéshez kapcsolódó eryéb mellékletek, így különösen az ajránlati felhívás és dokumenüíció
tartalma szerint. Vállalkozó kötelezettséget vállal aÍra, hogy Megrendelő szőmáaa a jelen
szerzódésben meghatározott munkríkat saját költségén elvégzi.

Vállalkozó feladata továbbá minden egyéb a feladat megvalósításríhoz sziikséges munka elvégzése
és költségeinek viselése, kiilönös tekintettel azon mellékmunkríkra és ráfordításokr4 amelyek a
vonatkozó szabványok és a szakmai gyakorlat szerint a munka elvégzéséhezhrtomak,

Aközbeszeruési eljáráshoz, illetőleg a jelen szerződéshez kapcsolódó vagy annak mellékletét képező
okiratokon kíviiti eryéb tervek, dokumentumok elkészítése Vállalkozó feladata. Az ilyen terveknek'
dokumenfumoknak minden tekintetben összhangban kell lenniük aközbeszerzési eljrírással és a jelen
szerzödéssel, és azokat előzetesen Vrillalkozó köteles jóvaharyás céljából Megrendelőnek bemutatri.

Brírmilyen a Vállalkozó vagy tervezője áita| kezdeményezett műszaki vá|tozás ajrínlatkérői
engedélyezése előtt a Vállalkozó köteles avá|tozás költségkihatásait bemutatni, és a Megrendelővel
jóvríhagyatni. A váútozás végrehajtása csak ilyen jóvahagyás utrín lehetséges, mert az e nélkiil
v é gzett b rírmi lyen e ltéré st a V ál l alko zó saj át ko ckáaatátr a hajtj a vé gre'
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6.

Vállalkozó többletmunkrák elvégzésére nem jogosult. A megvalósítás költsége nem haladhatja meg a
Vállalkozó aj ánlatában megj elölt ellenszolgáltaüís összegét.

Vállalkozó kijelenti, illetve kötelezettséget vállal a:ra, hogy
- a jelen szerződést, annak mellékleteivel és a kapcsolódó iratokkal együtt teljes körűen

megvizsgálta" hiánytalanul elolvasta és megértette, azt kor|átoás nélkül jelen aláírásával
jogilag kötelezőnek ismeri el;

- az ajrínlatkérési dokumentációt megismerte és azt a munka elvégzésének alapjául
megfelelőnek ta|áita;

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

- az esetleges felvilágosítás kéréseknél kielégítő, elégséges magyaréuatot kapott;
- a szerződés tárgyát je|en szerzódés rendelkezéseinek megfelelően és az abban szabályozottak

szerint, .a vonatkozó magyar előírásokat betartv4 I. osztályu minőségben és I. osztályú
anyagok felhasználrásával a szerződés szerinti hatráridőben, saját költségén hiba- és
hiránymentesen elkészíti;

Vállalkozó a jelen szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinek harmadik személyre történő
áúruházásőra nem jogosult. A jelen szerzódést Vállalkozónak kell teljesítenie. A teljesítésben |0 oÁ
feletti alvállalkozóként, illetőleg egyéb résztvevőként csak olyan személy, illetve szervezet vehet
részt, akiíamelyet Vállalkon aján|atában megjelölt. Felek az utóbbi rendelkezéstől csak akkor
térhetnek el, ha az á|ta|uk előre nem |áúhatő oknál fogva, a szerződéskötést követően beállott
körülrnény folytarr a szerződés vagy annak egy része nem volna teljesíthető és Megrende|ő az egyéb
személy, szew ezet közreműködéséhez hozzé$átru1rt,

A 7. pontban szabályozottakon tulmenően Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során megjelölt
alvállalkozóin kívtili, a teljesítésben 10 %-ot meg nem haladó mértékben részt vevő alvállalkozót
kizÍtr ő|ag Me grendelő e gyetértésével vehet igénybe.

9. Vállalkozó a fentiekkel összlrangban igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga
végezte volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is,
amely anélkül nem következett volna be.

m.
Teljesítési határidők

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

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

Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

rv.
A felek jogai és kötelezettségei, együttmíiködése

1l. Szerzódő felek megállapodnak abban, hory a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan
megvalósítása érdekében folyamatosan együttrnűködnek, és időben tájékonatjáil< egymást nem
csupián a szerződéses kötelezettségek teljesítéséről, de minden olyan körülményről (tény, adat,
kérdés), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

7.
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13 .
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15 .

16.

17.

18 .

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

Vállalkozó a lefolyatott közbeszerzési e|játás alapjrín megkötött szerződés, illetve Megrendelő
utasÍtiísai szerint köteles eljárni.

Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszeÍyezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.

Megrendelő köteles a munkaterületet a munka megkezdéséhez szükséges állapotban a jelen
szerződés megkötését követően meghatáttozott időpontban átadni. Vállalkozó köteles a területet
biztonságosan bekeríteni és őrizrri, a megfelelö baleset. és tíízvédelemről a vonatkozó előírásoknak
megfelelően gondoskodni. A felvonulás, valamint a közmű., és energiahasmálat költségei
Vállalkozót terhelik. A munkaterület átvételétől a miíszaki átadás-átvétel időpontjáig Vállalkozó
felelősséggel tartozik a munkaterü|etenvégzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszközök,
berendezések és építési anyagok tarolását és őrzését' az é|et. és vagyonbiáonságot.

Vállalkozó köteles a munkavégzést tlgy megszervezni, hory biáosítsa a munka gazdaságos és gyors
befejezését. Ennek megfelelően Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről
haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy hatráridőben történő elvégzését
veszé|yeúeti vary gátolja. Az értesités elmulasztiísából eredő kárért Vállalkozó felelősséggel
tartozik.

Vállalkozó a munka megkezdésekor a vonatkozó előírásoknak megfelelően építési naplót nyit, s aá
folyamatosan vezeti, illetöleg az építkezés helyszínén tartja a munka befejezéséig. Felek a
munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges körülményg adatot és utasíüást rögzítenek az építési
naplóban.

Vállalkozó felelős műszaki vezetóje és adatai:

Név: Vörös Lász|ő

Lakcím: 8500 Pápa Liliom u,3l3.

Telefonszám: 89 l 3I3 - 902.

Jogosultsági kam. Sz. : FMV-V tz ép. _ A-I9.I25 4 12009'

Megrendelő á|ta| a kapcsolattartásra kijelölt személy:

Molnar Istvián, Németh Tamás, Heizer Zo|tÍn

V állalko zó á|ta| a kap c solattartásra kij e lö lt szemé|y / szew ezet.,

Név: Takács Gábor

Telefonsziám: 89 / 3I3 _ 902.

A felek 16., 17. és 18. pontok szerinti, kijelölt képviselői jogosultak Megrendelő, illetve Vállalkozó
nevében az épitési naplóba történő bejegyzésre, amely azonban nem eredményezheti a jelen
szerződés módosítasát.

19.



20. Megrendelő, illetóleg az á|ta|a kijelölt személy vagy szervezet aYéi|a|kozó, annak alvállalkozói,
illetőleg a teljesítésbe bevont egyéb közreműködők tevékenységét és munkavégzését mindenféle
korlátozás nélkiil, bármikor jogosult ellenőrizrri. Azel|enőrzés azonban a sziikséges mértéken felül
nem zavarhatja Vállalkozó munkavégzését, Megrendelő minden beépítendő anyag és elvégzett
munka ellenőrzésére jogosult a helyszínen,Yagy a gyétrtás helyén. Az el|enőrzést és a mintavételt
végzó személyeket Megrendelő jelöli ki. Az építkezés soriín az e|őlrtak szerint el kell végeztetri a
megfelelö vizsgálatokat. A mintavételi és ellenőrzési költségek aYá||a|kozőt terhelik. A Megrendelő
bármilyen próba, vizsgálat fiiggetlen szakétő által való elvégzését elrendelheti. A vizsgálatok
költségé| amennyiben azok ígazoljrák, hory nem felel meg a minőség az elóírtaknaky vagy a
Megrendelő által adott utasítrísnak, a Vállalkozó viseli. Ellenkezó esetben a költség a Megrendelöt
terheli. Az eltakarásra keriilő munkrák elkészültének vrárható időpontjáról Vállalkozó köteles a
Megrendelőt 48 (negyvennyolc) &áva| megelőzően építési naplóban értesíteni.

Vállalkozó kötelessége a bontási anyagok, hulladékok és környezetkarosító anyagok
kömyezetvédelmi követelményeknek megfelelő kezelése és elhelyezése, valamint a munkaterület
melletti csapadékvíz elvezető rendszerek műszaki állapotanak megóvása és rongálódás esetén azok
helweállítrísa.

v.
A szerződés teljesítése

Megrendelő kizárő|ag a hiba- és hiánymentes, I. osztályú minőségii teljesítést veszi át.

A mriszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó készre jelentése alapjrán a Megrendelő tűzi ki. A
vállalt teljesítési hatríridöre szóló készre jelentés leadásanak legkésőbbi időpontja avá||a|t határidő
|ejfuta elötti 15. nap' Az eljrírást a Megrendelő a készre jelentés kézhezléte|e uüíni 14. napra tüzi ki,
melynek legkésőbbi időpontja a vállalt teljesítesi hataridő lehet.

A műszaki áÉadás-éÍvételi eljrírás kitiizésének feltétele az átadási dokumentáció jóváharyása a
Megrendelő részérő|. Az átzdási dokumentáció - a megvalósulási tervek, melynek pé|dényszátma 4
pld.

A műszaki áltadás-éLtvételi eljrárás lefolytatásrínak és az iizembe helyezési eljrárás megkezdésének
feltétele a sziikséges és a miíszaki dokumenüícióban meghatározott valamennyi létesítnrény
rendeltetésszerii használata alkalmas készültsége az e|óirt bizonylatokkal.

A műszaki átadás-áúvételre és annak időpontjára a Ptk. rendelkezései az irányadók. A mriszaki
átadás-áwétel keretében észlelt tizemeltetést nem akadályozó hirínyokat és szükséges kiegészítö
munkríkat aYáila|koző térítés nélkiil és az akkor meghatározásra keriilő hatráridőre köteles elvégezni
(hianypótlás).

26. Az átadás.áwételi eljárás fentiek szerinti maradéktalan teljesítése esetén az eljrárásról a felek
jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben az átadas-átvételi eljrírás sikertelen, úgy Vállalkoző az
ismételt átadás-áttvételi eljrírás feltételeit haladéktalanul teljesíti és az átadás-átvételi elrárásra új
időpont megállapítrását kezdeményezi Megrendelőnél.

27. Végszrámla csak a sikeres ált^dás.^tvételi eljarást követően nyújtható be.

28, Vállalkozó hatráridőben teljesít, ha az éúadás.áwétel a szerzcjdésben előírt hataridőn belül, illetőleg
határnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át.
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30.

29. Azátadás. átvételi eljarástól számított egy éven belül az építési beruházás munkáit ismételten meg
kell vizsgálni (utófelülvizsgá|ati eljárás). Ezt az eljárást Megrendelő készíti elő és hívja meg arra a
Vállalkozót.

vr.
Módosítások

Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen szerződés módosításríra közös megegyezéssel, kizarólag
a Kbt.-ben foglalt feltételek maradéktalan teljesülése esetén van mód. Megrendelő e rendelkezésekre
figyelemmel jogosult a kivitelezésre kerülő építnény vary egyes részeinek minőségi, mennyiségi
váitonatásátta.

Nem minősül Megrendelő részéről történő vá|toúatásnak, ha a tervmódosítás a Vállalkozó
érdekkörében felmerült ok miatt szükséges (p|.* e|őít arryag nem szereáető be).

Minden, a jelen szerződéshez és az azt megelőző közbeszerzési eljráráshoz kapcsolódó
tervdokumentációt és egyéb okiratot a Vállalkozó a kivitelezhetőség szempontjából a
szerzödéskötést megelőzően saját felelősségére ellenőrzött. Erre tekintettel a tervdokumentiáció,
illetőleg az egyéb okiratok esetleges hibájata vagy hirányosságara való hivatkozással a későbbiek
sorÍn szerződésmódosítás nem kezdeményeáető.

33. Amennyiben a kivitelezés sorifur előre nem látható műszaki problémrákkal kapcsolatosan
Vállalkozónak kérdése merül fel, úgy Megrendelő erre 5 (öt) munkanapon belül a szÍikséges
felvilágosítrást me gadj a.

34, Vállalkozó kötelezettsége, hogy az érdekkörében felmeriilö esetleges módosítiások, pontosítiísok,
tervértelmezések (a továbbiakban eryütt: módosítás) rendezéséhez a tervező közreműködését és
rendelkezésre állását biztosítsa. Abban az esetben, ha a módosítás Vállalkozó érdekkörében merül
fel, Megrendelő jogosult a módosítás szakmai megalapozottságát Vállalkozó költségén
ellenőriztetni.

35. Hatríridő módosítás indokául időjrárási tényező nem érvényesíthető.

VII.

Vállalkozási díj' fizetési feltételek

36. Vállalkozót a jelen szerződésben meghatrírozott fe|adatok hibátlan és hianytalan teljesítéséért
összesen 4.240.024,. Ft + 20 oÁ ArA, azaz Négymillió.kettőszáznegyvenezer.huszonnégy forint +
20 o/o á|ta|ános forgalmi adó összegú vállalkozási $íj illeti meg. Ennek megfelelően a vállalkoási díj
teljes bruttó összege: 5.088.029'- Ft, azaz otmillió.nyolcvannyolcezer.huszonkilenc forint
áta|ányátr,

37, Vállalkozó részszátrria benyújtására nem jogosult.

J I .
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38. Végszámla akkor nyujtható be, ha Vállalkozó és Megrendeló a jelen szerződés szerinti átad'ás-
átvételi eljarást sikeresen lebonyolította, és az erre vonatkozó jegyzőkönyv aláírásra került.

39. A teljesítés igazo|ás alapjan kiállított végszám|án szereplő összeget a Megrendelő Vállalkozó Kinizsi
Bank zrt. 73200196.11201298 számű bankszámlájfua az adőzás rendjéról sző|ó 2003. évi XCII.
törvény 36l,4. $.ban előírt igazolás benyujtását követően 30 napon belül átutalja.

40, Megrendelö kizárő|ag a vonatkozó jogszabályokban meghatrározott alaki és tartalmi
követe lményeknek me gfe l e l ő szátmlát fo gadj a b e.

4I. Meerendelő előleset nem biáosít.

vrII.
Késedelmes telj esítés' meghiúsulás

42, Szerzódő felek megállapodnak, hogy amennyiben a Yá||a|kozó ajránlataban foglalt teljesítési
hatráridőt Vállalkozó késedelmesen teljesíti, úgy naponta 50.000'. Ft késedelmi kötbért köteles
fizetni naptrári napi késedelmi kötbérként.

43. Amennyiben a fenti hatráridő tekintetében Vállalkozó szátmára felróható módon 30 (harminc) napot
meghaladó késedelembe esik, ttw ut felek olyan fokri szerződésszegésnek tekintik, amely a|apján
Megrendelő egyoldalúan gyakorolhatja elállási jogát. Ez esetben Megrendelő a teljes váIlalkozási díj
40 (ne5ven) Yo-ár a j o gosult me ghiúsulási kötbérként'

44, Megrendelő a kotbért meghaladó kánának érvényesítésére is jogosult.

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

- Vállalkozó ellen csőd-, felszámolási vary végelszámo|ási eljrárás indul;
. Vállalkozó méltányolható ok nélkül nem kezdte meg a szerződés teljesítését;
. Vállalkoző a teljesítést felfiiggesztette és Megrendelő ene irrínyuló írásbeli felszólításrának

kézhezyéte|ét követő 10 (tíz) napon belül nem folytatta;
- Válla|koző a je|en szerződés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvállalkozót vagy egyéb

közremríködőt a teljesítésbe;
- Vállalkozó egyéb súlyos szerzodésszegést követ el.

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

D(

Szavatosság' jótállás

47, A utó.felülvizsgálati eljrárás során a Megrendelő által kitrizött időpontban a Felek bejrírást tartanak és
az esetlegesen még fennálló híbákról' hiányosságokról jegyzőkönyvet vesznek fel. A
jegyzőkönyvben rögzített hibakat Vállalkozó legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül kijavítja és
teljesítést írásban készre jelenti Megrendelő részére.



49.

50.

51 .

52.

53 .

48. Vállalkozót a fentieken kívül a jogszabályokban meghatfuozott idejű kötelező alkalmassági idő ís
terheli.

x.
Elállás a szerződéstől

A Megrende|ő a szerződéstől brármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni.

Ha a munka végzése során a tények a:ra engednének következtetést, hogy a teljesítés hibás lesz, a
Megrendelő a fogyatékosság kiktiszöbölésére tűzött megfelelö határidö sikertelen eltelte utan
gyakorolhada a hibás teljesítéséből eredő jogokat.

Amennyiben a Vállalkozó a befejezési hatríridőhöz képest több mint 30 (harminc) napos
késedelembe kerül, az ajánlaÍkérőnek jogában áll - az e|áI|ásijogrának ryakorlása és a 44. pontban
meglatáttozott kötbér érvényesítésén tul - a Vállalkozót a munkaterületről levonultatri és a hátralevő
munkát más vállalkozőva| befejeztetni. A mrár teljesített munkarészekre a Vállalkozó garancirílis és
szavatossági kötelezettségeit az ilyen beavatkozás nem módosítja.

xr.
TitoktaÉás

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a
teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez
értelemszerűen nem vonatkozik arra az információr4 amely titokban tatásátjogszabály nem teszi
lehetővé.

Ha a Megrendelö a Vállalkozó teljesítése révén új elgondolásról, megoldásról vagy műszaki
ismeretröl szeteztudomást, ezt aYá|la|koző e|őzetesbozzájátru|ása nélkül mással nem közölheti.

xII.

Felek kijelentik, hogy 

Nyilatkozatok

. kellő felhatalmazással ésjogkörrel rendelkeznekjelen szerződés a|átrásáraés teljesítésére;
- a jelen szerződés a|áírását az erÍe kijelölt vezetö, illetőleg a cég igazgatőság4 vagy vezető

testiilete szabályszerÍien engedélyeáe és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek;

- a jelen szerződést a fél nevében aláÍró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által
megkívrínt regisztrált a|áúrásijoggal rendelkezik, így részérő| a szerződés aláírása és teljesítése
nem eredményezi más, olyan szerződés vary egyéb jognyi|atkozat megszegését, melyben félként
szerepel;

- nincs olyan fiiggőben levo kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más köriilmény, amely
kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját
teljesítési készségére, illetve képességére.

A jelen szerződéssel kapcsolatos brírmilyen kérdésben a felek írásban tesztek nyilatkozatot
egymásnak, ajrínlott, tértivevényes levél útjan.

54.
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58.

xIIr.
Jogviták rendezése

55. Felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, trírryalások útján kívánjiák rendemi, s csupán
akkor fordulnak bírosághoz,ha a trírgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.

56. Amennyiben a üírryalások azok kezdeményezésétő| sziímított 30 (harminc) napon belül nem
vezetnek eredményre, úry felek alávetik magukat a pertáttgy értékétől fiiggően a Pápai Városi
Bíróság kizrárólagos illetékességének.

)fiv.

Egyéb rendelkezések

Az ajánlrati felhívás, a dokumentáciő, a helyszíni szemle jegyzőkönyve, Vállalkoző aján|ata,
valamint az ezen kívül feltett egyéb kérdések és az ezek're adott válaszok a jelen szerződés
elválaszthatatlan részét képezik. Amennyiben a jelen pont szerinti okiratok, illetöleg a jelen
szerződés szövege között ellentrrondás lenne, űg uelőbbi okiratok szövege azirányadó.

Ugyancsak a jelen szerződés elválaszthatat|an Észét képezik a szerződés mellékletei.

A jelen szeruődés mellékletei a következők:

1. szrímú melléklet ajánlati felhívás és dokumentráció,

2. szátmű melléklet Vállalkozó nyertes aján7ata,

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgrári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó
eryéb jogszabályok rendelkezései az irrínyadók.

Jelen megállapodást a felek képviselői elolvasás és közös értelrnezés után, mint kinyilvrínított
akaratukkal mindenben

Pápa2009. április 2.

Ellenjegyzem:

Pápa2009. ápti|is2.

a|áirtik.

B@R@sMfú N,
8500 Pápa,Aradi u. 1.

Vállalkozó

N
{

!)-

ií-*.,-"A
# dl_q s.
rF ,fl,,.l$ .'r

t.o^ .ü. ,* /

ftpr"
\o /


