vÁLLALK oz ^sI szERzooÉ s

8500Pápa,Fő u.12', képviseletében:
Dr.
amelylétrejötteryrészrölPápa Város Onkormányzata(szék,helye:
bankszámlaszátm:
oTP Bank Rt. Pápai Fiókja 11748045-|5429410;adőszátm:
Kovács ZoltÍnpolgrírmester,
154294 I 0219) a továbbiakban,mint Megrendelő'
másrészrőla Boroszlán Építő - SzotgáItatő _ Tewező Zrt. (8500 Páp4 Aradi u. 1.' képviselője:
adószétm:
19.10.500215;bankszámlaszám:73200I96-L720I298,
Vörös Lász|ő igazgatő;cégjegyzékszáma:
12487712.2.19) a továbbiakban,mint Vállalkozó között az alulírotthelyen ésnapon,az a|ábbi feltételek
szerint:
I.
Előzmények
1.
V

aközbeszerzssekrólsző|ő 2003.éviCXXD(. törvény (a továbbiakban:
Megrendelő,mint ajrínlatkérő
Kbt.) alapján eryszerÍiközbeszerzésieljrárást(a továbbiakban:közbeszerzésieljrárás)folytatottle.
az aján|atifelhívrás2. pontjábanbatározta
Megrendelő aközbeszerzési eljrárástátrgyátésmennyiségét
meg.
A beszerzéstá,rgyaésmennyisége:
Csapadékvíz-elv
ezető rendszereklelújítdsa
ezetés
B ezerédíuÍca csapadékvíz.elv
ajanlatokatmegvizsgálta"e5rmássalösszevetette,
benyújtott
Megrendelő aközbeszerzésieljrárásában
és döntését2009. március 25. napjránkihirdette.Megrendelő közbeszerzésieljrárásbanhozott
döntéseszerint akőzbeszetzésieljrírásbana nyertes aján|attevőVállalkozó lett.

tr.
A szerződéstárgya
Megrendelő megrendeli,Vállalkozó pedig elválla|jaa szerződéstarryát képező,Vl. pont szerinti
a jelen
(a továbbiakban:létesífirrény)
építési
munkáinak teljes körű megvalósítrísát
létesítrrrény
szerzödéshezkapcsolódó eryéb mellékletek,íry kiilönösen az ajánlatl felhívásés dokumentríció
tartalma szerint. Vállalkozó kötelezettségetvállal alTa' hory Megrendelő számátraa jelen
munkákatsajátköltségéne|véga.
meghatrározott
szerződésben

v

4.

szükségesrnunkaelvégzése
Vállalkozó feladatatovábbá mindenegyéba feladatmegvalósítrásrához
és
és költségeinekviselése,kÍilönös tekintettelazon mellékmunkákra ráfordításokr4amelyek a
vonatkozószabvrányok
ésa szakmaigyakorlatszerinta munkaelvégzéséheztartomak.
képező
kapcsolódő vagyannakmellékletét
illetőleg ajelen szerződéshez
A közbeszerzésieljríráshoz,
elkészítése
Vállalkozó feladata.Az ilyen terveknek,
okiratokonkívüli egyébtervek,dokumentumok
ésa jelen
dokumentumoknak
mindentekintetbenössáangban kell lenniiik aközbeszerzésielj:írrással
jóvahagyás
bemutatni.
köteles
cé|jából
Megrendelőnek
szerződéssel,
ésazokatelőzetesenVállalkozó
Brínrrilyen a Yáilakozó vagy tervezője által kezdeményezettmiiszaki változás ajránlatkérői
engedé|yezése
előtt a Vállalkozó köteles aváltozás költségkihatásaitbemutatni,ésa Megrendelővel
jóvráhagyatri.A változás végrehajtása
Ínert'az e nélkiil
csak ilyen jóvríhagyásutan lehetséges,
végre.
a Vállalkozó sajátkockrázatánahajtja
végzettbármilyeneltérést

.'t)

Vállalkozó többletmunkárk elvégzésére
nem jogosult. A megvalósításköltsége nem haladhatjameg a
Vállalkozó ajanlatábarrmegjelölt ellenszolgáltatasösszegét.
Vállalkozó kijelenti, illetve kötelezettségetvállal arra,hogy

7.

-

a jelen szerzödést, annak mellékleteivel és a kapcsolódó iratokkal együtt teljes könÍen
megvizsgálta, hiánfialanul elolvasta és megértette,azt kor|áúoás nélkül jelen aláÍrásával
jogilag kötelezőnek ismeri el;

-

az ajránlatkérésidokumentációt megismerte és azt a munka elvégzésénekalapjául
megfelelőnekta|áka;

-

a dokumentáció ésegyébokiratok szövegét megértette'azokat nem tartja értelmetlennekvagy
kétértelműnek;

-

magyaráuatotkapott;
az esetlegesfelvilágosítaskéréseknél
kielégítő,elégséges

.

a szerződéstárgyátjelen szerződésrendelkezéseinekmegfelelően ésaz abban szabá|yozottak
szerint, a vonatkozó magyar előírásokat betartva, I. osztályu minőségben és I. osztályú
anyagok felhaszrálásával a szerződés szerinti hatráridőben, saját költségén hiba- és
hiránymentesenelkészíti;

Vállalkozó a jelen szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinekharmadik személyretörténő
átrtlhéuásána
nem jogosult' A jelen szerződéstVállalkozónak kell teljesítenie.A teljesítésbenI0 Yo
feletti alvállalkozóként, illetőleg egyébrésztvevokéntcsak olyan személy, illetve szervezet vehet
résá, akit/amelyet Vállalkoző aján|atáhanmegjelölt. Felek az utóbbi rendelkezéstől csak akkor
térhetnek el, ha az á|ta|uk előre nem |áthatő oknál fogva, a szerződéskötést követően beállott
körülmény folytrán a szerzódésvagy annak egy részenem volna te|jesíthetőésMegrende|ő az egyéb
személy, szerv ezet közreműköd éséhezhonájára|t,

A 7. pontban szabályozottakontulmenőenVállalkozó a közbeszerzésieljáras soriínmegjelölt
résztvevő alvállalkozót
alvállalkozóin kíviili, a teljesítésben
10 %.ot meg nem haladó mértékben
kizÍtrő|ag
Megrendelőegyetértésével
vehetigénybe.
9.

Vállalkozó a fentiekkel összhangban igénybe vett alvállalkozőért úgy felel, mintha a munkát maga
eseténpedig felelős minden olyan kárértis,
végeztevoln4 alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele
amelv anélkül nem következett volna be.

IIL
határidők
Teljesítési
munkákat az
10' Felek megállapodnakabban, hogy Vállalkozó jelen szerződésbenvállalt építési
szerintelvégzi.
aján|atálb
an foglalt teljesítés
i ütemezés
határideje:2009. szeptember30. (a továbbiakban:
megkezdésének
A kivitelezésműszaki áúadása
határidő).
befejezési
jogosult.
Vállalkozó előteljesítésre

Iv.
A felek jogai éskötelezettségei, együttműködése
11.

SzenÍldő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzödésben foglaltak maradéktalan
megvalósítása érdekébenfolyamatosan együthnűködnek, és időben tájékoztatjzk egymást nem
csupián a szerz'ődéseskötelezettségek teljesítéséről,de minden olyan körülményről (ény, adat
kérdés),amely a sz'erződésteljesítésére
kihatással lehet.

<1:

Fenti kötelezettségüknekmegfelelően a felek képviselőik útjrána későbbiekbenmeghatiározott
időpontokban,de legalább hetente egymással személyesenegyeztetnek,helyszíni koordinációt
tartanak.

12, Vríllalkozó a lefolytatottközbeszerzésie|járás alapjrínmegkötött szerződés,illetve Megrendelö
utasíüísai
szerintköteles eljrírni.

Az utasításnemterjedhetki a munkamegszeÍvezésére,
illetőleg nemtehetia teljesítést
terhesebbé.

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

szerzödés megkötésétkövetően meghaüírozottidőpontbanátadni. Vállalkozó köteles a területet
bizonságosanbekeríteniésőrizrri, a megfelelö baleset-ésttízvédelemről
a vonatkozó előírásoknak
megfelelően gondoskodni' A felvonulás, valamint a közrnií-, és energiahasználatköltségei
Vállalkozót terhelik. A munkaterületátvételétőla műszaki átadás-átvétel
időpontjáig Vállalkozó
felelősségge|tattozka munkaterületen
végzetttevékenységéért,
beleértvea munkagépek,
eszközök,
berendezések
ésépítési
anyagoktrírolását
ésőrzését'
azé|et-ésvagyonbiztonságot.

r4.

Vállalkozó köteles a munkavégzést
úgymegszervezÍli,
hogy biáosítsaa munkagazdaságosésgyors
befejezését.
Ennek megfelelően Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményröl
haladéktalanul
amely a teljesítés
értesíteni,
eredményességét
vagy hatríridőbentörténő elvégzését
veszé|yeztetivagy gáto|1a.Az étesítéselmulasztiísábóleredő kárért Vállalkozó felelősséggel
tartozik.

1 5 . Vállalkozó a munkamegkezdésekor
a vonatkozó előírásoknakmegfelelőenépítési
naplót nyit, s azt
folyamatosanvezeti, illetőleg az épitkezéshelyszínéntartja a munka befejezéséig.
Felek a
munkavégzéssel
kapcsolatosmindenlényegeskörülményt,adatotésutasítríst
rögzítenekaz építési
naplóban.
16. Vállalkozó felelős mtiszakivezetőjeésadatai:
Név:Vörös Lász|ő
Lakcím:8500Pápa,Liliom u.3l3,
Telefonszrím:
89 / 3I3 _ 902.
Jogosultságikam. Sz.: FMV-Vz ép'_ A-I9.I254/2009,
1 7 , Megrendelőáita|a kapcsolattartásra
kijelölt személy:
Molnar Istvrín,NémethTamás, Heizer ZoÍtán
1 8 . Vál lalkozó á|tz|a kapcsolattartásrakijelö lt személy
l szervezet.'
Név:Takács Gábor
Telefonszám:89 l 3I3 _ 902.
jogosultakMegrendelő,illetveVállalkozó
1 9 . A felek |6., 17.ésl8. pontokszerinti,kijelölt képviselői
nevébenaz építési
naplóba történő bejegyzésre,amely azonban nem eredményezhetia jelen
szerződésmódosítrását.

zF.-'

20.

Megrendelő, illetőleg az á|ta|akijelölt személyvagy szervezeta YáL|alkozó, annak alvállalkozói,
illetőleg a teljesítésbe
bevont egyébközreműködők tevékenységét
mindenféle
és munkavégzését
korlátozás nélkül,brírmikorjogosult ellenőrizrri.Az e||enőrzés
azonbana sziikségesmértéken
felül
nem zavarhatjaVállalkozó munkavégzését.
Megrendelő minden beépítendőanyag és elvégzett
jogosult a helyszínen,YdgYa gyátrtáshelyén.Az e||enőrzést
munka ellenőrzésére
ésa mintavételt
végzőszeméIyeket
Megrendelőjelöli ki. Az építkezés
soútnaz előírtakszerintel kell végeÍetnia
megfelelővizsgálatokat'A mintavételiésellenőrzésiköltségekaYá||akozőt terhelik.A Megrendelő
brírmilyenpróba' vizsgá|at fiiggetlen szakértőáltal való elvégzését
elrendelheti.A vizsgálatok
költségét,amennyiben azok igazoljrík,hogy nem felel meg a minöség az e|őírtz|<nak,
vagt a
Megrendelő által adottutasítiísnak,
a Vállalkozó viseli. Ellenkező esetbena költség a Megrendelőt
terheli. Az eltakarásrakeriilő munkrákelkészültének
varható időpontjrárólVállalkozó köteles a
Megrendelőt48 (negyvennyolc)órával megelőzőenépítési
naplóbanértesíteni.

?I,

Vállalkozó kötelessége a bontási anyagok, hulladékok és környezetkarosító anyagok
környezetvédelmikövetelményeknekmegfelelő kezeléseés elhelyezése,valamint a munkaterület
melletti csapadékvíz
e|vezetőrendszerekmtiszakiállapotlínakmegóvásaésrongálódás eseténazok
helyreállítísa.

v.
A szerződésteljesítése
22,

Megrendelőkizátrő|aga hiba- éshiránymentes,
I' osztályúminőségűte|iesítést
veszi át.

23. A műszaki áúadás.áÚételi
eljrárásta Vállalkozó készrejelentésea|apjána Megrendelő tűzi ki. A
vállalt teljesítési
hataridőreszóló készrejelentésleadrásrának
legkésőbbiidöpontja aváila|t határidő
lejártaelőtti 15. nap.Az eljrírásta Megrendelőa készrejelentéskézhenéte|e
utráni14.naprattlziki,
melyneklegkésőbbiidőpontjaa vái|a|tteljesítési
hatráridőlehet.
A miiszaki őtadás-áivételieljárás kitűzésénekfeltételeaz átadási dokumentáció jóvríhagyása a
Megrendelő részérőL.
Az átadásidokumentáció_ a megvalósulásitervek,melynek pé|dényszáma
4
pld.
24, A miíszaki átadás.átvételieljráráslefolytatásánakés az üzembe helyezésieljrírásmegkezdésének
feltételea sziikségesés a műszaki dokumentációbanmeghatározottvalamennyi létesítnény
rendeltetésszerijhasmá|atra
alkalmaskészültséee
az e|őírtbizonvlatokkal.
25.

A műszaki átadás-áwételreés annak időpontjríraa Ptk. rendelkezéseiaz irányadók. A műszaki
átadás-álwételkeretébenészlelt üzemeltetéstnem akadályozó hirányokatés szükségeskiegésátő
munkríkata Vállalkozó térítés
nélkiil ésaz akkor meshatilrozásrakeriilö hatríridőreköteles elvésezni
(hianypótlás).

26. Az átadás-áwételieljarás fentiek szerinti maradéktalan
teljesítéseeseténaz e|játásről a felek
jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben az átadás.áwételieljárás sikertelen,úgy Vállalkoző az
ismételtátadás-átvételi
eljrárásfeltételeithaladéktalanul
teljesítiés az átadás-átvételi
eljrárásraúj
időpont megá||apítását
kezdeményezi
Megrendelőnél.
27. Végszámlacsak a sikeresáúadás.áwételi
eljanístkövetően nyujthatóbe.
28. Vállalkozó hataridőbenteljesít,ha az átadás.átvétel
a szerződésben
előírthataridőnbelül, illetőleg
határnaponmegkezdődöff,kivéve,ha a Megrendelőa szolgáltatástnem vetteát.

29'

Az átadás-átvételieljárástól számítottegy évenbelül az építési
beruhrízás
munkáit ismételtenmeg
kell vizsgálni (utófelülvizsgálatieljárás).Ezt az eljrárástMegrendelőkészítielő éshÍvjameg aÍraa
Vállalkozót.

vr.
Módosítások
3 0 . Felek tudomássalbírnakarról' hogy a jelen szerződésmódosításríra
közös megegyezéssel,
kizánó|ag
a Kbt.-benfoglalt feltételekmaradéktalan
teljesülése
eseténvan mód' Megrendelóe rendelkezésekre
figyelemmeljogosult a kivitelezésrekerülő épíftnény
vagy egyes részeinekminőségi,mennyiségi
vá|toztatására.

J t.

Nem minősül Megrendelő részérőltörténő váltoÍatrísnak'ha a tervmódosítása Vállalkozó
(p|.u előírtanyagnem szerezhetőbe).
érdekkörében
felmerültok miattszükséges

3 2 . Minden, a jelen szerződéshezés az azt mege|őző közbeszerzési eljráráshoz kapcsolódó

tervdokumentríciótés egyéb okiratot a Vállalkozó a kiviteleáetőség szempontjából a
szerződéskötéstmegelőzően saját felelősségére
ellenőrzött. Erre tekintettela tervdokumentáció,
illetőleg az egyébokiratok esetlegeshibájráravagy hiányosságaravaló hivatkozássala későbbiek
nemkezdeménvezhető.
soránszerződésmódosÍt.rás

33, Amennyiben a kivitelezés soriín előre nem látható műszaki problémríkkalkapcsolatosan
Vállalkozónak kérdésemerül fel, úgy Megrendelő erre 5 (öt) munkanaponbelül a sziikséges
felvilágosítástmegadja.
pontosítiísok,
34, Vállalkozó kötelezettsége,hogy az érdekkörében
felrnerülő esetlegesmódosítrísok"
(a továbbiakbanegyütt: módosÍtrís)
tervértelmezések
rendezéséhez
a tervező közremiíködésétés
rendelkezésre
állását biztosítsa.Abban az esetben,ha a módosítrís
Vállalkozó érdekkörében
merül
jogosult
fel, Megrendelő
a módosíüís szakmai megalapozottságátVállalkozó költségén
ellenóriÍetni.
35.

Hataridö módosításindokául időjárási tényezőnemérvényesíthető'
VII.
Vállalkozási díj' fizetésifeltételek

36. Vállalkozót a jelen szerződésbenmeghatrározott
feladatok hibátlan és hirínytalanteljesítéséért
összesen 2.494.265,- Ft + 20 % AFA, azaz Kettőmillió.négyszrízkilencvennégyezer.
kettőszázhatvanöt forint + 20 % éL|ta|ános
forgalmi adó összegű vállalkozási díj illeti meg. Ennek
megfelelően a vállalkozási díj teljes bruttó összege: 2.993.118'. Ft' azaz Kettőmillió.
kilencszázkilencvenháromezer.egyszáztizennyolcforint áta|áuiry
őÍ.
37. Vállalkozó részszátmla
benyújtrására
nemjogosult.

38.

Yégszámlaakkor nyujtható be, ha Vállalkozó és Megrendelő a jelen szerzódésszerinti átadás.
ésaz errevonatkozójegyzőkonyvaláírásrakerült.
átvételieljárástsikeresenlebonyolította,

szereplőösszegeta MegrendelőVállalkozó Kinizsi
igazolásalapjankiállítottvégszámlán
39. A teljesítés
az adőzás rendjérőlsző|ó 2003. évi XC[.
Bank Zrt. 73200196-|120|298számúbankszrámlájfua
követően 30 naponbelül átutalja.
törvény36l,{ $-banelőírtigazolásbenyújtását
40. Megrendeló kizárő|ag a vonatkozó jogszabályokban meghatarozott alaki
követe lményeknek
megfel el ő szám|átfogadja be.

és tartalmi

41. Megrendelőelőlegetnembiáosít.

vflr.
Késedelmes
teljesítés'
meghiúsulás
"9'

42.

Szerződő felek megállapodnak,hory amennyiben a Vállalkozó ajánlatábanfoglalt teljesítési
teljesíti,úry naponta 50.000,. Ft késedelmikötbért köteles
hat,áridőtVállalkozó késedelmesen
kötbérként'
ftzet:i naptárinapi késedelrni

Vállalkozó szátmátra
felróható módon 30 (harminc)napot
43, Amennyibena fenti hatráridőtekintetében
tekintik, amely alapjrán
meghaladókésedelembe
esik, tlgy ut felek olyan fokúszerződésszegésnek
jogát.
a teljesvállalkozási díj
gyakorolhatja
elállási
Ez
esetben
Megrendelő
Megrendelőegyoldalúan
jogosult
kötbérként.
meghiúsulási
40 (negyven)%.ára
meghaladókárrínakérvényesítésére
is jogosult.
44, Megrendelőa k<itbért
jogosultaz alábbi esetekbenis:
45, Megrendelőa 44. pontszerintieljrírrásra

=

-

eljárásindul;
Vállalkozó ellencsőd-'felszámolásivagyvégelszámolási

-

ok nélktilnemkezdtemeg a szerzódésteljesítését;
Vállalkozó méltrányolható

-

felfiiggesáetteés Megrendelő ene irrínyulóÍrásbelifelszólításrínak
Válla|koző a teljesítést
kézheméte|ét
követó 10 (tíz)naponbelül nem folytatta;

-

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

-

követ el.
Vállalkozó egyébsúlyosszerződésszegést

megfelelőenjogosult
46. Megrendelő fizetésikésedelmeeseténVállalkozó a Kbt. rendelkezéseinek
megbízástbenyújtani,
illetőleg a Ptk. szerintikésedelmikamatotkövetelni'
azonnalibeszedési
D(
Szavatosság'jótállás
47. A utó-felülvizsgá|atieljarássorán a Megrendelőáltal kittízött időpontbana Felek bejárásttartanak
és az esetlegesen még fennálló hibákról, hianyosságok,tó|jegyzókönyvet vesznek fel. A
jegyzókönyvben rögzített hibákat Vállalkozó legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül kíjavítjaés
jelentiMegrendelőrészére.
teljesítést
írásbankészre

48.

Vállalkozót a fentieken kívül a jogszabályokban meghatáttozottidejű kötelező alkalmassági idö is
terheli.

x.
Elállás a szerződéstől
49. A Megrende|őa szerzódéstőlbrármikorelállhat,köteles azonbana Vállalkozó kárát megtéríteni.
Ha a munka végzése
során a tényekarra engednének
következtetést,
hory a teljesítés
hibás lesz, a
Megrendelő a fogyatékosságkikiiszöbölésére hízött megfelelő hatríridősikertelen eltelte utrán
gyakorolhadaa hibás teljesítéséből
eredőjogokat.
5 0 . Amennyiben a Vállalkozó a befejezésihatríridőhöz képest több mint 30 (harrrinc) napos
jogában áll - az e|ái|ásijogánakgyakorlásaésa 44. pontban
késedelembe
kerül, az aján|atkérőnek
meghatrírozott
kötbérérvényesítésén
tul - a Vállalkozót a munkaterületrőllevonultatniésa hátralevő
munkát más vállalkozőva|befejeÍetni.A mrárteljesítettmunkarészekre
a Vállalkoző garanciálisés
szavatosságikötelezettségeit
az ilyen beavatkozásnemmódosítja'

L'

J

xr.
Titoktartás

5 1 . Szerződó felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a
teljesítésiik során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez
nem vonatkozik aÍTaaz információra, amely titokban tartásátjogszabály nem teszi
értelemszerííen
lehetővé.

52. Ha a Megrendelő a Yá|la|kozó teljesítéserévénúj elgondolásrol, megoldásról vagy műszaki
ismeretől szereztudomást, eztaYá||a|kozó előzetes bonájátrulása nélkül mással nem közölheti'

)ilr.
Nyilatkozatok
53. Felek kijelentik,hogy
9

-

kellő felhatalmazással
ésjogkörrel rendelkeznekjelen szerzödésalákásátraéstelesítésére;

-

a jelen szerződésa|áírásátaz eÍÍekijelölt vezető, illetőleg a cégigazgatósága,vagy vezetö
testiilete szabiílyszerűenengedélyezteés az megfelel az eÍTe vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek;

-

a jelen szerződésta fél nevébenaláíró személymegfelelő, a vonatkozó jogszabályok által
megkívrínt
regiszfált a|áitásijoggal rendelkezik,igy részérő|
a szerződésaláírrísa
ésteljesítése
nem eredményezi
más,olyan szerződésvagy egyébjognyilatkozatmegszegését,
melybenfélként
szerepel;

.

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

54. A jelen szerződésselkapcsolatos brármilyenkérdésbena felek írásbantesmek nyilatkozatot
egymásnak,ajránlott,tértivevényes
levélútjrín.

xnl.
Jogviták rendezése
55. Felek az esetlegesjogvitáikat elsődlegesenbékés
úton,trárgyalások
údrán
kívrínjrík
rendezni,s csupán
akkor fordulnakbírósághoz,haa tárgyalásosrendezés
nemvezetetteredményre.
56. Amennyiben a tátgyalások azok kezdeményezésétő|
szrímított30 (harminc) napon belül nem
vezettek eredményre,úgy felek alávetik magukat a pertfugyértékétől
ffiggően a Pápai Vrírosi
Bíróságkizrírólagosilletékességének.

)ilv.
Egyébrendelkezések
5 7 . Az aján|ati felhívás, a dokumentárció,a helyszíni szemle jegyzőkönyve, Vállalkoző ajén|ata
valamint üZ ezen kíviil feltett eryéb kérdésekés az ezek,readott válaszok a jelen szerzödés
elválaszthatatlanrészétképezik.Amennyiben a jelen pont szerinti okiratolg illetőleg a jelen
szerződésszövege között ellentrrondáslenne,űgy u elöbbi okiratokszövege az irányadó.
v
5 8 . Uryancsak ajelen szeruődéselválaszthatatlanrészét
képezika szerződésmellékletei.
A jelen szerződés
mellékleteia következők:
1. számúmellékletajránlatifelhívásésdokumentáció,
2. szérnű
melléklet:Vállalkozó nyertesajén|ata,
A jelen szerződésbennem szabáiyozottkérdésekben
a Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó
eryébjogszabályok rendelkezéseiaz irányadók.
Jelen megállapodásta felek képviselői elolvasás és közös énelrnezés
utián,mint kinyilvránított
akaratukkalmindenbenmegegyezöt,j óvráhagyólag aláírták.
Pátpa,2009.április 2.
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