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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
| 17 4804 5-I 5 42941 0 ; adó szám: | 542941 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|780010004 adőszám.. |44]1768-2-4|) a továbbiakban, mint Vállalkozó között az alulírott helyen és
napon' az a|ábbi feltételekszerint:
mint vállalkozó
feltételekkel:

a továbbiakban Vállalkoző

_ között

alulírott napon és helyen az a|ábbi

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
eredmerryekénta Vállalkozót hirdette ki nyertesként,amelyre tekintettel a Felek a jelen szerződést
kötik meg. A jelen szerződéselválasÍhatatlan részétképezi az e|jérástmegindító ajánlattételifelhívás,
valamintaYá||alkozőá|ta|benyújtottajfu.iat.

1. Szerződéstárgya
A Pápai Eszterházy Kastély rekonstrukciójára irányu|ő, a Kőzép-Dunantuli operatív Program
keretébenmegvalósuló projekt javaslatának részleteskidolgozása keretébena megvalósíthatósági
tanulmány elkészítése.A megvalósíthatósági tanulmiírrynakbe 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.

z . t . Felek ajelen

Te|jesítésihatáridő

szerződésthatározott időre kötik.

vá||a|ja, hogy a jelen szerződés l. pontjában meghatározott megvalósíthatósági
tanulmányt 2009. év május hő,20. napjáig összeállítja ésMegrendelő részéreátadja.

2.2. Vállalkozó

3.

Vál|alkozásÍ díj

3 . 1 . Megrendelő vá||a|ja,hogy a je|en szerződés l. pontjában meg}tatározottvállalkozói-feladatok

ellenértékeként
11.900.000,-Ft + áfát, azaz Tizenegymillió-kilencszőzezer forintot p|usz 20oÁ
áfát a Kbt. 305. $ (3) bekezdéseszerint, a szerződésbenmeghatározott módon és tartalommal
történő igazo|t teljesítéstkövetően, szám|a ellenében,a teljesítésigazolásalákását és a számla
kézhezvéte|ét
követően,azadőzás rendjéről sző|ő2003. évi XCII' Törvény 36lA' $-ban foglalt
igazo|ás benyújtásától számított 60 napon belül átutalással egyerrlítiki vállalkoző 1201037400276178-0010004 bankszámlájára.' Megrendelo részszám|a benyújtásara nem biztosít
lehetőséget.

L"l k--

3 . 2 . A vállalkozói díj 3.1. pontban foglalt összegén feliil a Vállalkozó egyéb díjazásra, illetve
költségtérítésre
nernj ogosult.

I

3 . 3 . A megvalósíthatósági tanulmiány önálló

részeit (költséghaszon elemzes, megvalósíthatósági
tanulmány szakmai része) váú|a|kozőa te|jesítésihatáridő előtt is jogosult elkészíteni és
megrendelőnek áúadni, amelyről Megrendelő teljesítésigazolást á||it ki' Megrendelő az
ellenszolgáltatás megftzetéséreazonban ebben az esetben is csak a teljes megvalósíthatósági
tanulmány elkészítése
eseténköteles'

4.

Felekjogai éskötelezettségei

4 . 1 . Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés l. pontjában megltatározott vállalkozói feladatokat

megvalósíthatósági tanulmány tartalméravonatkozó' a Megrendelővel közösen kidolgozott és
előzetesen egyeáetett a|apvető, általanos elvárások, javasolt szempontok alapján folyamatosan
végzi.

4.2. Megrendelő

vállalja, hogy a vállalkozói
feladatok teljesítéséhez sziikséges minden
rendelkezéséreá1ló és hozzáférhető információt, adatot a Vállalkoző ezirányű kérelmére,
lehetőség szerint annak kézÁeméte|étő| számitott öt (5) munkanapon belül a Vállalkozó
rendelkezésrebocsát.

4.3. Megrendelő a jelen szerződésbenfoglaltak teljesítésesorán a Megrendelő utasításaitfigyelembe
vévejár el.

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

4.5. Vállalkozó

állásáról köteles a Megrendelő
a megvalósíthatósági tanulmiány elkészítésének
kérésére
írásbeli beszámoló ielentéstadni.

5.

Alvál|a|kozóközremíiködésénekigénybevétele

5 . 1 . A Vállalkoző a|vá||a|kozőt a Kbt. 304. $ (2) bekezdésébenfoglaltak szerint vehet igénybe.

Köteles az a|vá||a|kozőva| kötött szerződésbenkikötni, hogy az alvállalkozó tevékenységének
ellenőrzésére
a Megrendelő is jogosult.

5 . 2 . A Vállalkozó köteles a Mecrendelőt értesíteniaz a|vá||alkozási szerződés meskötéSéről és
annak tartalmaról.

5 . 3 Vállalkozó az á|ta|aigénybevett alvállalkozó tevékenységéért
úgy felel, mintha a munkát maga
végzetvolna el.

Szerzőijogok
6.1. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésselkapcsolatban létrejövő, a Vállalkoző á|ta|
elkészített megvalósíthatósági tanulmány mint szellemi alkotás tekintetében V'tzárő|ag
Megrendelő jogosult rendelkezésijogot gyakorolni.

6.2. A Vállalkozó szavatol azért,hogy az á|ta|a elkészítendőmegva|ósíthatósági
tanulmránymások
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 szerződésmegszüntetése

7 . 1 . Bármelyik fél azonnali hatát|ya|írásban felmondhatja a szerződést,ha
a másik fel a szerződést
súlyosan megszegi és kötelezettségétfelszólítás ellénéresem teljesíti,
illetve egyébjogellenes
magatartásáta másik fél tiltakozása ellenéresem hagyja abba.

7.2. Súlyos szerződésszegésnektekintik a Felek ktilönösen:
-

a Vállalkozó nem teljesítia 4.5. pontbanelőírtjelentésikötelezettségét'
a Vállalkozó felróható magatartásával a megvalósíthatósági tanúmany
elkészítésének
sikerét veszé|yezteti vagy lényegesenkéslelteti.

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

7.4. Azonnali hatályu felmondás eseténa Yá||akozó köteles a megvalósíthatósági
tanulmányt az
elkészült állapotban Megrendelőnek átadni.

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 mertékea késedelemminden egyes megk ezdettnapja
utrínnaptári naponkénta bruttó
vállalkozási dij | %-a.

9.

Együttműködés,kapcso|attartás

9.1'l Felek a jelen
'szerződésteljesítéseérdekébenkötelesek egymással együttműködni. Az
egyúttműködés keretében Felek kötelesek egymást haladéktaíanul
értesíái minden olyan
tényről' körülményről vagy eseményről, u."ty a jelen szerződésben
foglalt kötelezettsélek
megfelelő teljesítésérevonatkozik, i|letve á teljesitést bármilyen
-"ódo,, kor|átozhatja,
megnehezítheti,késleltetheti,vagy megakadály ozha{ia.
9.2,l Az értesítést
írásbanközölhetik

a másik féllel.

9.3'l Az együttműköd.".191Felek kapcsolattartókatje|ölnek ki. A
Felek az együttműködéskeretében
teljesítendő írásbeli értesítéseketés nyilatk őzatokat a másik
fél kijáölt kapcsolattartóihoz
kötelesek megtenni, és a másik fél kapcsolattartóitól jogosultak
iz i|yen értesítéseketés
tá$ékoztatásokathitelesként és érvényeskéntelfogadni..a, atuda,-átvétái jeryzőkönyveket,
telj esítésiigazolásokat a kij elölt kapcsolattartok iriak aÉ.
9.4.l AFelek által kijelölt kapcsolattartók:

a Megrendelőrészéről:
név: NémethTamás
cím: 8500Pápa,Fő u. 12.
tel:
06-89/515-000
fax:
06-89/324-859
email: muszak@papa.hu
a Vállalkoző részeről:
név: Gajda Tibor
cím: 1037Budapest,Szepvölgyi út57-61
tel:
20/3665036
email: tgubas@gportal.hu
10.

Egyébkikötések

10.l. Felek kijelentik, hogy a szerződésteljesítése
folytránegymástól kapott információkat üzleti
titokkéntkezelik, azt harmadikszemélyrészére
hozzáférhetővé
nem teszik, harmadik személy
részére
át nem ad1ák,a |0.2.pontbanfoglalt esettőleltekintvenyilvánosságranem hozzák'
I0.2. A je|enszerzódésnéry,egymássalszó szerint megegyezőeredetipéldánybankészült,amelyből
a|áírásután kétpéldánya Megrendelőt,kétpéldríny
a Vállalkozót illeti.
10.3.Jelen szerződésbőleredő vitás kérdéseketa felek elsősorban tárgyalás útjránrendezik, s
amennyiben eZ nem vezet eredményreajogvitrák tekintetében- a pertÁrgyértékétől
ftiggően kikötik a P ápai Varosi Bíróságilletékességét.
10'4.A jelen szerződésben
nem szabil|yozottkérdésekben
a PolgríriTtirvénykönyv'a Kbt., valamint a
vonatkozó egyébmagyarjogszabályok rendelkezéseiiranyadóak.
Jelen szerződéstszerződő Felek, mint akaratukkalmindenbeneg7tez(it,
közös átolvasásésértelmezés
utánitéka|á.
Pápa,2009.május 5.
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Ellenjegyzem:

Pápa,2009. május 5.
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