
vÁr,r,ar '  xoz Ás I s zE nzŐo É s

amely léfuejött e5nészről Pápa Város tnkormányzata(szekhelye: 8500 Pápa" Fő u. 12., képviseletében: Dr.
Kovács Zn|tÍrr' polgármester, banksámlaszÍtm: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja 11748045-15429410; adósám:
I 5429410219) a továbbiakban, mint Megrendelő,

másrésaől a Pápakörnyéki vizitársulat (8500 Pápu Ce||i tft 67., képviselője: Zotter Tamás;
cégiegyzékszÍtma: 19.16-500009; bankszámlasa{m: 10l04820-49791900-01000002, adószím: 10103018.
2.L9) a továbbiakban, mint Vállalkozó között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
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Előzmények

1 . Megrendelö, mint ajánlatkérő aközbeszgzÁsekről sző|ó 2003 , évi CXXD(. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) alapjrín eryszerii kőzbesz.evÉsi eljárast (a továbbiakban: közbeszprzési eljárás) folytatott le.
Megrendelő aközbeszprzÉsi eljrírás tÁrgyáúés mennyiségétazajránlati felhívrás 2. pontjában hatánozta
meg.

! A beszerzes tá,rgyaés mennyisége:

C s ap a d é kv íz- e lv ezet ő r en d s zer e k fe l új ít ds a

P,Ípo, Munkós utca és Kapossy utca közötti vízelvezető rendszer ViltÍgos uÍca és Kinirsi
uÍca közötti szakaszdnak felújítósi munkók

z. Megrendelő aközbeszerzési eljrárrásában benyujtott ajrfulatokat megvizsgá|ta, e5rmríssal összevetette,
és döntését 2009. március 25. napjan kihirdette. Megrendelő közbeszsrzési eljárrásban hozott
döntése szerint a közbeszerzesi eljárásban a nyertes ajránlattevö Vállalkozó lett.

tr.
A szenódés tárgya

Megrendelö megrendeli, Vállalkozo pedig elválla|ja a szerzódés trárryát képező, Vl. pont szerinti
létesítrrény (a továbbiakban: létesítmény) építési munkráinak teljes körií megvalósítrísát a jelen
szerződéshez kapcsolódó egyéb mellékletek, íry kiilönösen az aján|ati felhívás és dokumenüíció
tartalma szerint. Vállalkozó kiitelezettséget vállal ana" hory Megrendelő számfua a jelen
szeruődésben megbatározott mrmkákat saját költségén elvégzi.

Vállalkozo feladata továbbá minden eryéb a feladat megvalósítasához sztikséges munka elvégzese
és költségeinek viselése, különös tekintettel azon mellékmunkrákra és ráfordíüásokra" amelyek a
vonatkozó szabványok és a szakmai ryakorlat szerint a munka elvégzéséhez tartoznak.

A közbeszerzési eljráráshoz, illetőleg a jelen szerződéshez kapcsolódó vary annak mellékletét képezo
okiratokon kíviili eryéb tervek' dokumentumok elkészítése Vállalkozo feladata. Az ilyen terveknek,
dokumentumoknak minden tekintetben össztrangban kell lennitik aközbeszerzési eljárással és ajelen
szerződéssel, és azokat elözetesen Vállalkozó köteles jóváharyás céljából Megrendelőnek bemutatni.

Bármilyen a Vállalkozn vagy tervezője által kezdeményezett műszaki váltoás ajánlatkérői
engedélyezése előtt a Vállalkozo köteles avá|tozás költségkihatásait bemutatni, és a Megrendelővel
jóvráhagyatni. A változás végrehajüísa csak ilyen jóváharyás utrán lehetséges, mert az e nélkiil
végnttbármilyen eltérést a Vállalkozó saját kockáz"atira hajtja végre.

5 .

4.

5 .
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Vállalkozó többletmunkák elvégzésére nem jogosult. A megvalósítás költsége nem haladhatja meg a
Vál lalkozó aján|atában me gj e lölt el l en szo l gáltatás ö ssze gét.

6. Vállalkozó kijelenti, illetve kötelezettséget vállal arra, hogy

- a jelen szerződést, annak mellékleteivel és a kapcsolódó iratokkal együtt teljes köníen
megvizsgálta, hiánytalanul elolvasta és megértette, azt korlátozás nélkül jelen aláírásával
jogilag kötelezőnek ismeri el;

- aZ ajánlatkérési dokumentációt megismerte és azt a munka elvégzésének alapjául
megfelelőnekta|á|ta;

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

- az esetleges felvilágosítás kéréseknél kielégító, elégséges magyarázatot kapott;

- a szerződéstárgyátjelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően és az abban szabá|yozottak
szerint, a vonatkozó magyar eloírásokat betafi4 I. osztályú minőségben és I. osztályú
anyagok felhasználásával a szerzódés szerinti határidőben, saját költségén hiba- és
hiánymentesen elkészíti;

7. Vállalkozó a jelen szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinek harmadik személyre történő
átruhánásátra nem jogosult' A jelen szerződést Vállalkozónak kell teljesítenie' A teljesítésben |0 %o
feletti alvállalkozóként, illetőleg egyéb résztvevőként csak olyan személy, illetve szervezet vehet
részt, akit/amelyet Vállalkozó ajánlatában megjelölt. Felek az utóbbi rendelkezéstől csak akkor
térhetnek el, ha az á|ta|uk előre nem látható oknál fogva, a szerződéskötést követően beállott
körülmény folytán a szerződés vagy annak egy része nem volna teljesíthető és Megrende|ó az egyéb
személy, szeryezet közreműködéséhez hozzájáru|t,

8. A 7. pontban szabályozottakon túlmenően Vállalkozó a közbeszerzési e|játás során megjelölt
alvállalkozóin kívüli, a teljesítésben l0 %.ot meg nem haladó mértékben résÍ vevő a|vá||alkozőt
kizárő|ag Megrendelő egyetértésével vehet igénybe.

9, Vállalkozó a fentiekkel összhangban igénybe vett alvállalkozőért úgy felel, mintha a munkát maga
végeúe volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is,

Ü amely anélkül nem következett volna be.

uI.
Teljesítési határidők

l0. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó jelen szerződésben vállalt építési munkákat az
ajánlratátb an fo glalt telj e s íté s i ütem ezé s szeri nt e|v é gzi,

A kivitelezés műszaki átadása megkezdésének határideje: 2009. szeptember 30. (a továbbiakban:
befejezési határidő).

Vállalkozó előtelj esítésre j ogosult.

IV.

A felek jogai és kötelezettségeÍ' együttműködése

11. Szerződó felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan
megvalósítása érdekében folyamatosan együttműködnek, és időben tájékoztatjék erymást nem
csupán a szerződéses kötelezettségek teljesítéséről, de minden olyan körülményről (tény, adat,
kérdés), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet'
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12.

13.

14.

15 .

16.

17,

18 .

Fenti kötelezettségtiknek megfelelően a felek képviselőik tiján a későbbiekben meghaüározott
időpontokbano de legalább hetente erymással személyesen egyeáetrrek, helyszíni koordinációt
tartanak.

Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljfuás alapján megköti'tt szerződés, illetve Megrendelö
utasítrásai szerint köteles elj árni.

Az utasítrás nem terjedhet ki a munka megszswezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.

Megrendelő köteles a munkaterületet a munka megkezdéséhez sztikséges állapotban a jelen
szeruódés megkötését követöen meghatrírozott ídöpontban átadni. Yá,||a|kozo köteles a terÍiletet
biztonságosan bekeríteni és őrizni, a megfelelő baleset. és tűzvédelemről a vonatkozó előírásoknak
megfelelően gondoskodni. A felvonulás, valamint a közrnű-, és energiahasználat költségei
Vállalkozót terhelik. A munkateriilet átvételétöl a műszaki áúadás-áttvétel időpontjáig Vállalkozó
felelősséggel tartozik a munkaterü|etenvégzntt tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszközök,
berendezések és építési anyagok tÁrolásátt és őrzesét, azé|et. és varyonbiztonságot.

Vállalkozo köteles a munkavégzest ttgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és ryors
befejezését' Ennek megfelelően Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről
haladékÍalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy határidőben történő elvégzését
veszé|yezteti vary gátolja. Az értesítés elmulasztrásából eredö kárért Vállalkozó felelősséggel
tartozik.

Vállalkozó a munka megkezdésekor a vonatkozó előírrásoknak megfelelöen építési naplót nyit, s azt
folyarratosan vezeti, illetőleg az építkezns helyszínén tartja a munka befejezéséig. Felek a
munkavégzessel kapcsolatos minden lényeges körülmény| adatot és utasíüást rögzítenek az építési
naplóban.

Vállalkozo felelős műszaki vezstője és adatai:

Név: .......... ....Borbélv Balrízs

LakcÍm: ..'..............9099 Pér, Harsfa u. t.

Telefonszám: ...........'....' ...'..301378-6330

Jogosultsági kam. Sz ................... MV-vz l N 08.6338/2012.12.17,

Megrendelő áIta| akapcsolattartrásra kijelölt személy:

Molnfu Istvián, Németh Tamás, Heizer Zo|tán

Vállalkozó által a kapcsolattartrásra kijelölt személy/szervezst:

Név: ......... ..'........Csuka Géza

Telefonszím: ........'........ ....30/378-6333L

Jogosultsági kam. Sz ................. FMV-VÍZÉP-,,B.- 1 9. 1 28 o/20l 1.

A felek |6.,17. és 18. pontok szerinti, kijelölt képviselői jogosultak Megrendeló, illetve Vállalkozó
nevében az építési naplóba történő bejegyzésre, amely azonban nem eredményeáeti a jelen
szerződés módosítísát.

19.
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20. Megrendelő, illetőleg az áita|a kijelölt személy vary szervezet a Vállalkozó, annak alvállalkozói,
illetőleg a teljesítésbe bevont egyéb közremtiködők tevékenységét és munkavégz.ését mindenféle
korlátoás nélkiil, bármikor jogosult ellenőrizni. Az e||enőrzés azonban a sziikséges mértéken felül
nem zavarhatja Vállalkozó munkavégzését. Megrendelő minden beépítendő anyag és elvégzett
munka ellenőrzésére jogosult a helyszínen, VasY a gyánás helyén. Az ellenőrzést és a mintavételt
végző személyeket Megrendelő jelöli ki. Az építkezss során az e|őirtak szerint el kell végeztetni a
megfelelő vizsgálatokat. A mintavételi és ellenőrzési költségek a Vállalkozót terhelik. A Megrendelő
brírmilyen próba' vizsgá|at fiiggetlen szakértő által való elvégzését e|rendelheti. A vizsgálatok
költségé! amennyiben azok igazoljálq hogy nem felel meg a minőség az e|őífiat,aalg vary a
Megrendelő által adott utasítasnalr, a Vállalkozó viseli. Ellenkező esetben a költség a Megrendelőt
terheli. Az e|tak'arásra keriilő munkák elkésziiltének vrírható időpontjáról Vállalkozó köteles a
Megrendelőt 48 (negyvennyolc) ónával megelözően építési naplóban értesíteni'

Vállalkozó kötelessége a bontási anyagok, hulladékok és környezetkrárosító anyagok
könryezetvédelmi követelrnényeknek megfelelő kezelése és elhelyezése, valamint a munkatertilet
melletti csapadékvíz elvezető rendszerek miiszaki á|lapotrínak megóvása és rongálódás esetén azok
helyreállítása.

v.
A szelződés teljesítése

Megrendelő kbÁrő|aga hiba- és hiránymentes, I. osztrílyú minőségrí teljesítést veszi át.

A mtiszaki átadás-áwételi eljarást a Vállalkozó késne jelentése alapjrín a Megrendelő tűzi ki. A
vállalt teljesítési hatríridőre szóló készre jelentés leadásrínak legfuésőbbi időpontja a vállalt hatráridő
|ejár,ta előtti 15. nap. Az eljrírrást a Megrendelő a készre jelentés kézhenéte|e utríni 14. naptatijziki,
melynek legkésőbbi időpontja a vállalt te|iesítési haüáridő lehet.

A miíszaki áttadás-átvételi eljárás kitiizésének feltétele az átadási dokumentráció jóvráhagyása a
Megrendelő részeről. Az átadási dokumentráció - a megvalósulási tervek, melynek példrínyszáma 4
pld.

A műszaki áttadás-átvételi eljárás lefolytatrásának és az iizembe helyezesi eljárás megkezdésének
feltétele a szükséges és a műszaki dokumentációban meghatánozott valamennyi létesífuény
rendeltetésszeríihasnúllatra alkalrnas készültsége azeIőírt bizonylatokkal.

A miiszaki átadás-átvételre és annak időpontjrára a Ptk. rendelkezései az bányadók. A műszaki
átadás.áwétel keretében észlelt iizemeltetést nem akadályozó hirínyokat és szükséges kiegészítő
munkákat a Vállalkozó térítés nélkiil és az akkor megltatátoúsra kerülő haüáridőre köteles elvégezrri
(hiánypótlás).

Az áiadás-átvételi eljárás fentiek szerinti maradéktalan teljesítése esetén az e|játrástól a felek
jegzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben az átadás-átvételi eljrárás sikertelen, úry Vállalkoző az
ismételt áÍzdás-áfitételi eljrírás feltételeit haladéktalanul teljesíti és az áúadáts-átvételi eljárásra új
időpont megállapítasát kezdeményezi Megrendelőnél.

27, Végszámla csak a sikeres áttadás-áwételi eljárást követően nyujtható be.

28. Vállalkozó határidőben teljesí| ba az átadás-átvétel a szerződésben előírt.hatráridőn belül, illetőleg
határnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át.
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30.

29. Az átadás- áfuételi edrárástól szÍmitott egy éven belül az építési beruhrázás munkáit ismételten meg
kell vizsgálni (utófelülvizsgáúati eljrárás). Ezt' az eljrárást Megrendelő készíti elő és hívja meg aÍra a
Vállalkozót.

vr.
Módosíüísok

Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen szerződés módosításrára közös megegyezéssel, k'izÍnó|ag
a Kbt.-ben foglalt feltételek maradéktalan teljesülése esetén van mód. Megrendelő e rendelkezésekre
firyelemmel jogosult a kivitelezésre keriilö építmény vagy eryes részeinek minőségi, mennyiségi
váitoztatásfua.

Nem minősül Megrendelő részeről történő változtatásnak, ha a tervmódosítrís a Vállalkozó
érdekkörében felmerült ok miatt sziikséges (pl. az előírt anyag nem szerezhető be).

Minden, a jelen szerződéshez és az azt mege|óző közbeszerzesi eljáráshoz kapcsolódó
tervdokumentríciót és egyéb okiratot a Vállalkozó a kiviteleáetóség szempontjából a
szerződéskötést megelőzően saját felelösségére ellenőrzött. Erre tekintettel a tervdokumentáció,
illetöleg az egéb okiratok esetleges hibájára vagy hiányosságára való hivatkozássa| a késöbbiek
során szerzodésmódosítrás nem kezdeménve zÁető.

33. Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható miíszaki problémálrícal kapcsolatosan
Vállalkozónak kérdése meriil fel, úgy Megrendelő erre 5 (öQ munkanapon belül a szükséges
felvilágosítrást megadj a.

34. Vállalkozó kötelezettsége, hory az érdekkörében felmerülő esetleges módosíüísok, pontosíüísok,
tervértelmezések (a továbbiakban eryiitt: módosíüís) rendezéséhez a tervező köaemiiködését és
rendelkezésrc á||ását bizosítsa. Abban az esetben, ha a módosítás Yá||a|kozó érdekkörében merül
fel, Megrendelő jogosult a módosítas szakmai megalapozottságát Vállalkozó költségén
ellenőriáetni.

35. Határidő módosítás indokául időjárási tényező nem érvényesíthető.

VII.

Vál|alkozási díj' Íizptési feltételek

36. Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott feladatok hibátlan és hiránytalan teljesítéséért
összesen 4.992.400,. Ft + 20 % ApA, azaz Negymillió.kilencszázkilencvenkettőezer.négyszáa
forint + 20 % általános forgalmi adó összegű vállalkoási díj illeti meg. Ennek megfelelően a
vállalkoási díj teljes bruttó összege: 5.990.880,. Ft, azaz Ötmittio.t<ilencszázkilencvenezer-
nyolcszáznyolcvan forint átalányár.

38. Vállalkozo részszímla benyújtrísára nem jogosult.

39. Végszámla akkor nyújtható be, ha Vállalkozo és Megrendelő a jelen szerződés szerinti átadás-
átvételi eljrárást sikeresen lebonyolította' és az erre vonatkozó jeryzőkö,nyv. a|átrásra került.

31.

32.S/
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40. A teljesítés igazo|ás a|apján kiállított végszám|án szereplő összeget a Megrendelő Vállalkozó. 10104820-49791900-01000002sámú bankszámlájétta az adóz'ás rendjéről szóló 2003. évi XCil.
törvény 36lA $-ban e|őÍrtigazo|ás benyújüásátkövetően 30 napon belül átutalja.

4I, Megrendelő kizÍnó|ag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott alaki és tartalmi
követelményeknek megfe le l ő szátmlát fo gadj a be.

42. Megrendelő előleget nem biztosít.

vüI.
Késedelmes teljesítésn meghiúsulás

43. Szeruődő felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállatkozó aján|atában foglalt teljesítési
határidőt Vállalkozó késedelmesen tedesíti, úgy naponta 50.000,- Ft késedelmi kötbért köteles
fizefui naptrári napi késedelmi kötbérként.

\s7 44, Amennyiben a fenti hataridő tekintetében Vállalkozó szÍtmfua felróható módon 30 (harminc) napot
meghaladó késedelembe esik, űg ut felek olyan fokú szerződésszegésnek tekintik, amely alapjrán
Megrendelő eryoldalúan gyakorolhatja elállási jogát. Ez esetben Megrendelő a teljes vállalkoási díj
40 (neg5rven) %-rára jogosult meghiúsulási kötbérként.

45. Megrendelő a kotbért meghaladó káÍanak érvényesítésére is jogosult.

46. Megrendelö a44.pont szerinti eljrárásra jogosult az alábbi esetekben is:

. Vállalkozó ellen csőd-, felszámolási vary végelszímolási eljfuás indul;
- Vállalkozó méltrányolható ok nélkiil nem kezdte meg a szeruódés teljesítését;
. Vállalkozó a teljesítést felfiiggesáette és Megrendelő erre irányuló írrásbeli felszólíüásrának

kédrezvételét követő 10 (tíz) napon belül nem folytatta;
. Vállalkozó a jelen szerződés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvállalkozót vary eryéb

közreműködőt a telj esítésbe;
. Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

47. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően jogosult
azonnali beszedési megbíást benyrijtani, illetöleg a Ptk. szerinti késedelmi kamatot követelni.

DL

Szavatosság' jótríllás

48. A utó-felülvizsgáiati eljrárás során a Megrendelő által kitÍizött időpontban a Felek bejárást tartanak
és az esetlegesen még fennálló hibákról, hirínyosságokról jegyzőkönyvet vesznek fel. A
jeryzőkönyvben rö'gzített hibrákat Vállalkozó legkésőbb 15 (tizenöt) napon belíil kijavítja és
teljesítést írásban készre jelenti Megrendelő részpre.

49. Vállalkozót a fentieken kívül a jogszabályokban meghaüározott idejű kötelező alkalmassági idö is
terheli.
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50.

51 .

52.

53.

54.

x.
Elállás a szerz'őiléstő|

A Megrende|ő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó krárát megtéríteni.

Ha a munkavégzése során a tények a:ra engednének következtetést, hory a teljesítés hibás lesz, a
Megrendelő a foryatékosság kiküszöbölésére tüzött megfelelő hatráridő sikertelen eltelte utrán
gyakorolhatja a hibás teljesítéséből eredö jogokat.

Amennyiben a Vállalkozó a befejezesi hatráridöhöz képest több mint 30 (harminc) napos
késedelembe kerül, az aján|atkérőnek jogában áll _ az e|ái|ásijogrának ryakorlása és a 44. pontban
megbaüározott kötbér érvényesítésén tul _ a Vállalkozot a munkaterületről levonultatni és a hátralevő
munkát más vállalkozóval befejeztetni. A mrár teljesített munkarészekre a Vállalkozó garanciális és
szavatossági kötelezettségeit az ilyen beavatkoás nem módosítja.

xr.
TítoktaÉás

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakaq valamint a
teljesítésük sorián az egrmásnak átadott információt bizalrnasan, tizleti titokként kezelik. Ez
értelemszeriien nem vonatkozik arra az inforrrrációra, amely titokban tartrását jogszabáúy nem teszi
lehetővé.

Ha a Megrendelő a Vállalkozó teljesítése révén új elgondolásról, megoldásról vagy műszaki
ismeretről saoÍezfudomás! ez a Vállalkozó e|őzetesboz-zÍtjára|ása nélkiil mlíssal nem közölheti.

)ilr.

Felek kijelentrk, hory 

Nyilatkozatok

- kellő fe|bata|mazással és jogkörrel rendelkeznek jelen szerzadés alákására és teljesítésére;
. a jelen szerződés alánrását az eÍTe kijeliilt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vary vezetö

testiilete szabályszeníen engedélyezte és az megfelel az eÍTe vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek;

- a jelen szerződést a fél nevében aláíro személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által
megkívánt regiszhált aláírási joggal rendelkezik, így részeről a szerződés aláírása és teljesítése
nem eredményezi más, olyan szerződés vagy eryéb jognyilatkozat megszegésé| melyben félként
szerepel;

. nincs olyan fiiggőben levő ktitelezettsége vary érdekkörében lévő más köriilmény, amely
kedvezőtlenül hathat a jelen szerzödésben foglaltak érvényességére' tedesítésére vagy saját
teljesítési készségére' illetve képességére.

A jelen szerződéssel kapcsolatos br{rmilyen kérdésben a felek írásban tesznek nyilatkozatot
egrmásnak' ajánlott tértivevényes levél útjrín.

55.
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}ilII.

Jogviták rendezése

Felek az esetleges jogvitráikat elsődlegesen békés úton, trírryalások útjrán kívánják rendezni, s csupán
akkor fordulnak bíróságfuoz, haatárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.

Amennyiben a tfugyalrások azok kezdeményezesétől szárnított 30 ftarminc) napon belül nem
vezetnek eredményre, úgy felek alávetik magukat a pertrírgy értékétől fiiggően a Pápai Városi
Bíróság kizárólagos illetékességének.

)ilv.
Egyéb rendelkezések

Az ajén|ati felhívás, a dokumeníáció, a helyszÍni szemle jeryzókönyve, Vállalkozó aján|ata,
valamint az ezon kívtil feltett egyéb kérdések és az ez,et're adott válaszak a jelen szerződés
elválaszthatatlan részét képezik. Amennyiben a jelen pont szerinti okiratok, illetöleg a jelen
szerződés szövege között ellentmondás lenne, ttgp uelőbbi okiratok szövege aztrótnyadő,

Ugyancsak a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a szeruődés mellékletei.

A jelen szerződés mellékletei a következők:

1. számú melléklet: ajránlati felhívás és dokumentríció,

2. szÍtmű melléklet: Vállalkozó nyertes aján|ata

A jelen szerzödésben nem szabályozott kérdésekben a Polgrári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó
egyéb jogszabrílyok rendelkezései az irrínyadók.

Jelen megállapodást a felek képviselői elolvasás és közös értelrnezés utiín, mint kinyilvránított

Y

v

a|áÍrtÍk..akaratukkal mindenben

Pátpa2009. április 2.

Megrendelö

Ellenjegyzem:

Pápa2009. április 2.
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