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amely létrejött egyrészről Pápa Város Onkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. |2',
kepviseletében: Dr. Kovács Zo|tán polgármester, bankszám|aszátm.. oTP Bank Nyrt. Pápai Fiókja
| 1 7 480 4 5 -I 5 429 41 0 ; adó szám: | 5 429 41 0219) a továbbiakban, mint Megrend elő,

másrészről azEU 2002KÍt. (Székhelye: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 57-61.) képviselóje: Gajda
Tibor ügyvezeÍő; cégjegyzékszáma: 01 09 905323; bankszrím|aszárrl'.. 12010374-00276|78-
0010004 adőszám.. |44]1768-2-4|) a továbbiakban, mint Vállalkozó között az alulírott helyen és
napon' az a|ábbi feltételek szerint :

mint vállalkozó a továbbiakban Vállalkoző _ között alulírott napon és helyen az a|ábbi
feltételekkel:

E|őzmény

Megrendelő a jelen szerződés megkötése céljából a közbeszerzésekről sző|ő 2003. évi CXXIX. tv.
299. s (l) bekezdés ó/ pontja szerinti egyszerű közbeszerzési eljrárást folytatott le, amelynek
eredmerryeként a Vállalkozót hirdette ki nyertesként, amelyre tekintettel a Felek a jelen szerződést
kötik meg. A jelen szerződés elválasÍhatatlan részét képezi az e|jérást megindító ajánlattételi felhívás,
valamintaYá||alkozőá|ta|benyújtottajfu.iat.

1. Szerződés tárgya

A Pápai Eszterházy Kastély rekonstrukciójára irányu|ő, a Kőzép-Dunantuli operatív Program
keretében megvalósuló projekt javaslatának részletes kidolgozása keretében a megvalósíthatósági
tanulmány elkészítése. A megvalósíthatósági tanulmiírrynak be kell mutatnia a projekt pérzijgyi
ferrntarthatóságát, a jövedelem.termelő kepességét, az UMFT indikátor rendszerébe való
illeszkedését, valamint tarta|maztia kell a költség.haszon elemzést (Cost Benefit Analysis).

2.2.

2. Te|jesítési határidő

Felek ajelen szerződést határozott időre kötik.

Vállalkozó vá||a|ja, hogy a jelen szerződés l. pontjában meghatározott megvalósíthatósági
tanulmányt 2009. év május hő,20. napjáig összeállítja és Megrendelő részére átadja.

3. Vál|alkozásÍ díj

Megrendelő vá||a|ja, hogy a je|en szerződés l. pontjában meg}tatározott vállalkozói-feladatok
ellenértékeként 11.900.000,- Ft + áfát, azaz Tizenegymillió-kilencszőzezer forintot p|usz 20oÁ
áfát a Kbt. 305. $ (3) bekezdése szerint, a szerződésben meghatározott módon és tartalommal
történő igazo|t teljesítést követően, szám|a ellenében, a teljesítésigazolás alákását és a számla
kézhezvéte|ét követően,azadőzás rendjéről sző|ő2003. évi XCII' Törvény 36lA' $-ban foglalt
igazo|ás benyújtásától számított 60 napon belül átutalással egyerrlíti ki vállalkoző 12010374-
00276178-0010004 bankszámlájára.' Megrendelo részszám|a benyújtásara nem biztosít
lehetőséget.
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5.2.

A vállalkozói díj 3.1. pontban foglalt összegén feliil a Vállalkozó egyéb díjazásra, illetve
költségtérítésre nern j ogosult.

A megvalósíthatósági tanulmiány önálló részeit (költséghaszon elemzes, megvalósíthatósági
tanulmány szakmai része) váú|a|koző a te|jesítési határidő előtt is jogosult elkészíteni és
megrendelőnek áúadni, amelyről Megrendelő teljesítésigazolást á||it ki' Megrendelő az
ellenszolgáltatás megftzetésére azonban ebben az esetben is csak a teljes megvalósíthatósági
tanulmány elkészítése esetén köteles'

4. Felekjogai és kötelezettségei

Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés l. pontjában megltatározott vállalkozói feladatokat
megvalósíthatósági tanulmány tartalméra vonatkozó' a Megrendelővel közösen kidolgozott és
előzetesen egyeáetett a|apvető, általanos elvárások, javasolt szempontok alapján folyamatosan
végzi.

Megrendelő vállalja, hogy a vállalkozói feladatok teljesítéséhez sziikséges minden
rendelkezésére á1ló és hozzáférhető információt, adatot a Vállalkoző ezirányű kérelmére,
lehetőség szerint annak kézÁeméte|étő| számitott öt (5) munkanapon belül a Vállalkozó
rendelkezésre bocsát.

Megrendelő a jelen szerződésben foglaltak teljesítése során a Megrendelő utasításait figyelembe
vévejár el.

A Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt minden olyan körülményről, amely a feladat
teljesítését akadá|yozza vagy mas módon veszélyezteti.

Vállalkozó a megvalósíthatósági tanulmiány elkészítésének állásáról köteles a Megrendelő
kérésére írásbeli beszámoló ielentést adni.

5. Alvál|a|kozóközremíiködésénekigénybevétele

A Vállalkoző a|vá||a|kozőt a Kbt. 304. $ (2) bekezdésében foglaltak szerint vehet igénybe.
Köteles az a|vá||a|kozőva| kötött szerződésben kikötni, hogy az alvállalkozó tevékenységének
ellenőrzésére a Megrendelő is jogosult.

A Vállalkozó köteles a Mecrendelőt értesíteni az a|vá||alkozási szerződés meskötéSéről és
annak tartalmaról.

Vállalkozó az á|ta|a igénybe vett alvállalkozó tevékenységéért úgy felel, mintha a munkát maga
végzet volna el.
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Szerzőijogok

6.1. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban létrejövő, a Vállalkoző á|ta|
elkészített megvalósíthatósági tanulmány mint szellemi alkotás tekintetében V'tzárő|ag
Megrendelő jogosult rendelkez ési jogot gyakorolni.
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6.2. A Vállalkozó szavatol azért, hogy az á|ta|a elkészítendő megva|ósíthatósági tanulmrány mások
szellemi alkotáshoz faződőjogait nem sérti és harmadik szómélynek olyá eryéb joga sincs,amely az á|ta|a nyújtott szolgáltatás Megrendelő által történő rehasznaiását megakad áIyozza
vagy korlátozza, i||ető|eg a Megrendelőve| szemben használati díj vagy krártérítés követelésére
alapot ad.

7. A szerződés megszüntetése

Bármelyik fél azonnali hatát|ya| írásban felmondhatj a a szerződést, ha a másik fel a szerződést
súlyosan megszegi és kötelezettségét felszólítás ellénére sem teljesíti, illetve egyéb jogellenes
magatartását a másik fél tiltakozása ellenére sem hagyja abba.

Súlyos szerződésszegésnek tekintik a Felek ktilönösen:

- a Vállalkozó nem teljesíti a 4.5. pontban előírt jelentési kötelezettségét'
- a Vállalkozó felróható magatartásával a megvalósíthatósági tanúmany elkészítésének

sikerét veszé|y ezteti vagy lényegesen késlelteti.

Azonnali hatályu felmondásra Megrendelő akkor is jogosult, ha a szerződésszegés a Vállalkozó
a|vá|1a|kozőjánakmagatartásáravezethetővissza.

Azonnali hatályu felmondás esetén a Yá||akozó köteles a megvalósíthatósági tanulmányt azelkészült állapotban Megrendelőnek átadni.

7 .1 .

7.2.

7.3

7.4.

8. Szerződéstbiztosítómel|ékköte|ezettségek

8.1./ Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettségge| tartozik a je|en szerződés 2.2. pontjában foglalt
hatráridő elmulasáása esetén, amennyiben a késeáelem nem a Megrendelő felróható
magatartás ából adó dik.

8.2. A kötbér mertéke a késedelem minden egyes megk ezdett napja utrín naptári naponként a bruttó
vállalkozási dij | %-a.

9. Együttműködés,kapcso|attartás

9.1'l Felek a jelen 
'szerződés teljesítése érdekében kötelesek egymással együttműködni. Azegyúttműködés keretében Felek kötelesek egymást haladéktaíanul értesíái minden olyantényről' körülményről vagy eseményről, u."ty a jelen szerződésben foglalt kötelezettsélek

megfelelő teljesítésére vonatkozik, i|letve á teljesitést bármilyen -"ódo,, kor|átozhatja,
megnehezítheti, késleltetheti, vagy megakadály ozha{ia.

9.2,l Az értesítést írásban közölhetik a másik féllel.

9.3'l Az együttműköd.".191Felek kapcsolattartókat je|ölnek ki. A Felek az együttműködés keretében
teljesítendő írásbeli értesítéseket és nyilatk őzatokat a másik fél kijáölt kapcsolattartóihoz
kötelesek megtenni, és a másik fél kapcsolattartóitól jogosultak iz i|yen értesítéseket éstá$ékoztatásokat hitelesként és érvényesként elfogadni..a, atuda,-átvétái jeryzőkönyveket,
telj esítési igazolásokat a kij elölt kapcsolattart ok iri ak aÉ.

9.4.l AFelek által kijelölt kapcsolattartók:



a Megrendelő részéről:
név: Németh Tamás
cím: 8500 Pápa, Fő u. 12.
tel: 06-89/515-000
fax: 06-89/324-859
email: muszak@papa.hu

a Vállalkoző részeről:
név: Gajda Tibor
cím: 1037 Budapest, Szepvölgyi út 57-61
tel: 20/3665036
email: tgubas@gportal.hu

10. Egyéb kikötések

10.l. Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése folytrán egymástól kapott információkat üzleti
titokként kezelik, azt harmadik személy részére hozzáférhetővé nem teszik, harmadik személy
részére át nem ad1ák, a |0.2. pontban foglalt esettől eltekintve nyilvánosságra nem hozzák'

I0.2. A je|en szerzódés néry, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyből
a|áírás után két példány a Megrendelőt, két példríny a Vállalkozót illeti.

10.3.Jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket a felek elsősorban tárgyalás útjrán rendezik, s
amennyiben eZ nem vezet eredményre ajogvitrák tekintetében - a pertÁrgy értékétől ftiggően -
kikötik a P ápai Varosi Bíróság illetékességét.

10'4.A jelen szerződésben nem szabil|yozott kérdésekben a Polgríri Ttirvénykönyv' a Kbt., valamint a
vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései iranyadóak.

Jelen szerződést szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben eg7tez(it, közös átolvasás és értelmezés
utánitéka|á.

Pápa,2009. május 5. !" pu
Vállalkozó
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Ellenjegyzem:

Pápa,2009. május 5.

Kanozsainé Di/Pék Mária
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