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vÁLLALKoz^il

szr.RzooÉs

amelylétrejöttegyrészről
Pápa Város Onkormányzata(székhelye:
8500Pápa,Fő u. 12.,képviseletében:
Dr.
Kovács Zoltán polgármester,
bankszámlaszám:
oTP Bank Rt. Pápai Fiókja 11748045-15429410-10150003
adőszám:|5429410219)a továbbiakban,mint Megrende|ő,
másrészrőla SZANYÉPSZER KFT (Székhelye:93l7
SZANY KIS U' 18, képviselője:osztrovszkyPéter
cégjegyzékszáma:08-09-002642;bankszám|aszám:
10101054-57045300-01000009,
adószitm:10747838-208)
a továbbiakban,mint Vállalkozó között az a7ulirott,
helyenésnapon,az a|ábbifeltételekszerint:
I.
Előzmények
l.

Megrendelő, mint ajánlatkérőa közbeszerzésekrőlszőlő 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) alapján gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás)
folytatott le. Megrendelő a közbeszerzési eljárás tárgyát és mennyiségétaz Ajánlattételi felhívás 2.
pontjában határozta meg.
A beszerzés tárgy a ésmennyisége:
Közoktatdsi Infrastruktúra fejlesztése keretébenmegvalósítandó óvoda-rekonstrukció
Megrendelő a közbeszerzési eljarásában benyújtott ajánlatokat megvizsgá|ta, egymással
összevetette, és döntését 2009. május 22 napján kihirdette. Megrendelő közbeszerzési eljárásban
hozott döntése szerint aközbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.

il.
A szerződés tárgya
1
J.

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elválla|ja a szerződéstárgyát képező,I/1. pont szerinti
(a továbbiakban: létesítmény)
létesítmény
építésimunkáinak teljes körű megvalósítasáta je|en
szerződéshezkapcsolódó egyébmellékletek,ígykülönösen az Aján|attételifelhívásésdokumentáció
tartaIma szerint. Vállalkozó kötelezettséget vállal arta, hogy Megrendelő számára a jelen
szerződésbenmeghatározott munkák at sajátköltségéne|v égzi.

4.

Vállalkozó feladata továbbá minden egyéba foladat megvalósításához szükségesmunka elvégzése
és költségeinek viselése, kiilönös tekintettel azon mellékrnunkákra és ráfordításokra, amelyek a
vonatkozó szabványok ésa szakmai gyakorlat szerint a munka elvégzéséheztartoznak.

5

A közbeszerzésieljáráshoz' illetőleg a jelen szerződéshezkapcsolódő vagy annak mellékletét
képező
okiratokon kívüli egyébtervek, dokumentumok elkészítése
Vállalkozó feladata. Az ilyen terveknek,
dokumentumoknak minden tekintetben összhangban kell lenniük a közbeszerzési eljárással ésa jelen
szerzódéssel,ésazokat előzetesenVállalkozó köteles jóváhagyás cé|ából Megrendelőnek bemutatni.
Bármi|yen a YáI|a|kozó vagy tervezője á|ta| kezdeményezett műszaki vá|tozás ajánlatkérői
engedé|yezése
előtt a Vállalkozó köteles avá|tozás költségkihatásait bemutatni, és a Megrendelővel
jóváhagyatni. A változás végrehajtásacsak ilyen jóváhagyás utan lehetséges,mert az e nélkiil végzett
b ármi lyen eltéré
st a Y á||alkoző saját ko ckázatfua hajtja végre.
Vállalkozó többletmunkák elvégzésére
nem jogosult. A megvalósítás költsége nem haladhatja meg a
Vállalkozó aján|atábanmegjelölt ellenszolgáltatás összegét.

Vállalkozó kijelenti, illetve kötelezettségetvállal arra, hogy
-

ajelen szerzódést,annak mellékleteivelés a kapcsolódó iratokkal együtt teljes körűen
megvizsgálta, hiányta7anul elolvasta és megértette,azt korlátozás nélktil jelen aláírásával
jogilag kötelezőnek ismeri el;

-

aZ ajánlatkérési dokumentációt megismerte és azt a munka elvégzésénekalapjául
megfelelőnek ta|á|ta;

-

a dokumentáció és egyébokiratok szövegét megértette,azokat nem tartja értelmetlennek
vagy kétértelműnek;

-

magtarázatotkapott;
az esetlegesfelvilágosításkéréseknél
kielégító,elégséges
a szerződés tárgyát je|en szerződés rendelkezéseinek megfelelően és az abban
szabáIyozottak szerint, a vonatkozó magJaÍ előírásokat betartva, I. osztályú minőségben és I.
osztályú anyagok felhasználásáva| a szerződésszerinti határidőben, saját költségén hiba- és
hiánymentesen elkészíti;

1.

Vállalkozó a jelen szerzodésbőleredő jogainak és kötelezettségeinekharmadik személyretörténő
átruházásáranem jogosult. A jelen szerződéstVállalkozónak kell teljesítenie.A teljesítésben
|0 Yo
feletti alvállalkozóként, illetoleg egyébrésztvevőkéntcsak olyan személy,illetve szervezet vehet
részt, akit/amelyet Vállalkoző aján|atában megjelölt' Felek az utóbbi rendelkezéstől csak akkor
térhetnek el, ha az általuk előre nem |áthatő oknál fogva, a szerződéskötést követően beállott
körülmény folytán a szerzódésvagy annak egy részenem volna teljesíthetőésMegrende|ő az egyéb
személy,szervezet közreműköd éséhez
hozzájáru|t'

8.

A 7. pontban szabályozottakon túlmenően Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során megjelölt
alvállalkozóin kívüli, a teljesítésben
l0 o/o-otmeg nem haladó mértékbenrészt vevő a|váIla|kozót
kizárőIag Megrendelő egyetértésével
vehet igénybe.

9.

Vállalkozó a fentiekkel összhangban igénybevett alvállalkozőért úgy felel, mintha a munkát maga
végeztevolna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele
eseténpedig felelős minden olyan kárértis,
amely anélktilnem következett volna be.

III.
Te|jesítési
határidők
l0.

Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó jelen szerződésbenvállalt építésimunkákat az
aj án|atában fo gl alt telj esítési ütemezés szerint elvégzi.
A kivitelezésműszaki átadág'megkezdésének
hatarideje(a továbbiakban:befejezésihatáridő):
Csókai tagóvoda esetében:
2009. 08.15.
Erzsébetvárosi tagóvo da esetében
: 2009.08.15.
Tókerti tagóvoda esetében:2009,09.24.
Vállalkozó előteljesítésrekizárő|agaMegrendelővel kötou külön megállapodiásszerintjogosult.

IV.
A felek jogai éskötelezettségei,együttműködése
11.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan
megvalósítása érdekébenfolyamatosan együttműködnek, és időben tájékoztatják egymást nem
csupán a szerződéses kötelezettségek teljesítéséről,de minden olyan körülményről (tény, adat'
kérdés),amely a szerződésteljesítésére
kihatással lehet.
Fenti kötelezettségüknek megfelelően a felek képviselőik tttján a későbbiekben meghatározott
idópontokban, de legalább hetente egymással személyesenegyeztetnek, helyszíni koordinációt
tartanak.

12. Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött
utasításaiszerint köteles elj árni.

szerződés, illetve Megrendelő

Az utasításnem te{edhet ki a munka megszervezésére,
illetőleg nem teheti a teljesítést
terhesebbé.

1 3 . Megrendelő köteles a munkaterületet a munka megkezdéséhezszükséges állapotban a jelen

szerződés megkötését követően meghatározott időpontban átadni. Vállalkozó köteles a területet
biztonságosanbekeríteniés őrizni, a megfelelő baleset-éstűzvédelemrőla vonatkozó előírásoknak
megfelelően gondoskodni' A felvonulás, valamint a közmű-' és energiahasználat költségei
Vállalkozót terhelik' A munkaterület átvéte|étő|a műszaki átadás-átvétel időpontjáig Vállalkozó
felelősséggeItartozika munkaterületenvégzetttevékenységéért,
beleértvea munkagépek,eszközök,
berendezések
ésépítési
anyagok táro|ásátésőrzését,
azé|et-ésvagyonbiztonságot.

1 4 . Vállalkozó köteles a munkavégzéstűgymegszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságosésgyors
befejezését'Ennek megfelelően Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről
haladéktalanul értesíteni,amely a teljesítéseredményességét
vagy határidőben történő e|végzését
veszé|yezteti vagy gátolja. Az értesítéselmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelősséggel
tartozik.

1 5 . Vállalkozó a munka megkezdésekora vonatkozó előírásoknak megfelelően építésinaplót nyit, s azt

folyamatosan vezeti, illetőleg az építkezéshelyszínén tartja a munka befejezéséig.Felek a
munkavégzésselkapcsolatos minden lényegeskörülménfl, adatot és utasítáströgzítenek az épitési
naplóban.

16. Megrendelőműszakiellenőreésadatai:
Név:VESZPRÉIMBBRzRT KissSzabolcs
Cím:8200Veszprém,Radnóti térZla
Telefonszám:
06 88 423 087
I7.

Vállalkozó felelosműszakivezetőieésadatai:
Név:osztrovszkyPéter
Lakcím:8500
Pápa,Hetediku.9.
Telefonszám
: 06 -20-92I6562
Jogosultsági
kam.Sz A-19.0079lz}rc

18'

Megrende|ő á|ta|a kapcsolattartásrakijelölt személy:
Szabó József' NémethTamás, Heízer Zo|tán

t 9.

Y ál|a|koző által a kapc solattartásrakrjelölt szemé|y
l szervezet.'
Név:osztrovszky Péter
Telefonszám: 0 6-20-92| 6562

20,

A felek 16., 17,, 18. és 19' pontok szerinti, kije|ölt képviselőijogosultak Megrendelő, illetve
Vállalkozó nevébenaz építési
naplóba történő bejegyzésre,amely azonban nem eredményezhetia
je|en szerződésmódos ítasát.

2 1 . Megrendelő, illetőleg az áIta|akijelölt személyvagy Szervezeta YáI|a|kozó' annak alvállalkozói,

mindenféle
és munkavégzését
illetőleg a teljesítésbebevont egyéb közreműködők tevékenységét
kor|átozásnélkül, bármikor jogosult ellenőrizni. Az e||enőrzésazonban a sziikségesmértékenfelü|
nem zavarhatja Vál|alkozó munkavégzését,
Megrendelo minden beépítendőanyag és elvégzett
jogosu|t a he|yszínen,vagya gyártáshelyén.Az e|Ienőrzést
és a mintavéte|t
munka ellenőrzésére
végző szernélyeketMegrendelő jelöli ki' Az építkezés
az
előírtak
szerint
el
kell
végeáetni a
során
megfelelő vizsgálatokat.A mintavételiésellenőrzésiköltségek a Vállalkozót terhelik. A Megrendelő
elrendelheti. A vizsgálatok
bármilyen próba, vizsgáIat fiigget|en szakértőáltal való e|végzését
költségét,amennyiben azok igazo|ják, hogy nem felel meg a minőség az előírtaknak, vagy a
Megrende|ő álta| adott utasításnak,a Vállalkozó viseli. Ellenkezo esetbena költség a Megrendelot
terlreli. Az eltakarásra kerülő munkák elkészülténekvárható időpontjáról Vál|alkozó köteles a
Megrendelőt48 (negyvennyolc)óráva| mege|őzőenépítesi
naplóbanértesíteni.

2 2 . Vállalkozó

kötelessége a bontási anyagok, hulladékok és környezetkárosító anyagok
környezetvédelmikövetelményeknekmegfeleló kezeléseés elhelyezése,va|amint a munkaterület
rne|letticsapadékvíze|vezető rendszerekműszaki állapotának megóvása és rongálódás eseténazok
helyreál1ítása.

v.
A szerződésteljesítése
z).

Megrendelő kizárő|ag a hiba- éshiánymentes,I. osztályúminőségűte!esítést
veszi át.

24. A műszaki átadás-átvételieljárást a Yá||alkozó készrejelentésea|ap1ána Megrendelő tűZi ki' A

válla|t te|jesítési
határidőre szóló készrejelentésleadásánaklegkésóbbi időpontja a vállalt határido
|ejártaelőtti l5. nap. Az e|járásta Megrendelő a készrejelentéskézhezvéte|e
utáni 74. napratűzi ki,
melynekIegkésőbbiidőpontjaa vállalt te|jesítési
határidőlehet.

A Vállalkozó kötelezettségeaz elkészültvonalas létesítmények
nyíltárkos bemérése,
ennek alapján
megvalósulási terv készítése.
A műszaki átadás-áwételie|járás kitűzésénekfeltételeaz átadási dokumentáció jóváhagyása a
Megrendelő részéről.Az átadási dokumentáció - a megvalósulási tervek, melynek pé|dányszáma4
p|d. Az átadási dokumentáció a Vállalkoző készrejelentő |evelénekkötelezo melléklete.

2 5 . A míiszaki átadás-átvételieljárás lefolytatásánakés az üzembe helyezési eljárás megkezdésének
feltétele szükséges és a műszaki dokumentációban meghatározott valamennyi létesítmény
rendeltetésszerú
használatra alkalmas készültségeaz e|őífi.bizonylatokkal. A beépítettanyagok,

Szerelvények,gépek, készülékek és berendezésekműbizony|atait, gépkönyveket, kezelési és
nyíltárkos bemérések,
karbantartási utasításokat, érintésvédelmi vizsgá|at jegyzőkönyveit,
nyomáspróbák,vizzárősági próbák, betonminőségésfoldmunka-tömörségvizsgáIat jegyzőkönyveit,
valamint az útburkolat minőségellenorzésérőlkészítettvizsgá|ati eredményeket,vizmu próbaüzemi
zárője|entést, karbantartási és kezelési útmutatót, az ajánlattevónek magyar nyelven kell
szolgáltatnia. Az eze|d<elkapcsolatos eljárás ésköltségek az aján|attevőtterhelik.
Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy az üzempróbák és a próbaüzem során az izeme|tető
kioktatja
a berendezésekkezeléséreésüzemeltetésére
személyzetét

26. A műszaki átadás.átvételre
és annak időpontjráraa Ptk. rendelkezéseiaz irányadók. A műszaki
átadás-átvétel
keretébenészleltüzemeltetéstnem akadá|yozőhiányokat és szükségeskiegészítő
kerülő határidőreköteles elvégezni
munkákata Vállalkozó térítés
nélkülésaz akkor meghatározásra
(hiánypótlás).
27.

Az átadás-átvételi eljárás fentiek szerinti maradéktalan teljesítéseesetén az eljárásről a felek
jegyzőkönyvet vesznek fel' Amennyiben az átadás-átvételieljarás sikertelen, úgy Vállalkoző az
ismételt átadás-áwételi eljárás feltételeit haladéktalanul teljesíti és az átadás-átvételieljárásra új
időpont me gá||apitását kezdem ényeziMe grendelőnél.

28, Yégszám\acsak a sikeresátadás-átvételi
eljárástkövetóen nyújthatóbe.
előírt hatríridőnbelül, illetőleg
29. Vállalkozó határidőbenteljesít,ha az átadás-átvétel
a szerződésben
nem vetteát.
határnaponmegkezdődött' kivéve'ha a Megrendelőa szolgá|tatást
bensházásmunkáit ismételten
30. Az átadás-átvételieljárástól számitottegy évenbelül az építési
megvizsgálni(utófelülvizsgá|ati
eljárás).Eztaz eljárástMegrendelokészítielő éshívjameg arraa
Vá11alkozót.

vr.
Módosítások
31.

kizárólag
Felek tudomással bírnakarról, hogy a jelen szerződésmódosítasáraközös megegyezéssel,
a Kbt.-ben foglalt feltételekmaradéktalanteljesüléseeseténvan mód. Megrendelő e rendelkezésekre
figyelemmel jogosult a kivite|ezésrekerülő építmény
vagy egyes részeinekminőségi, mennyiségi
vá7toztatására.

32. Nem minősül Megrendelő részérőltörténő vá|toztatásnak,ha a tervmódosítasa Vállalkozó
(pI.az előirtanyagnemszerezhetőbe).
érdekkörében
felmerültok miattszükséges
33,

Minden, a jelen szerződéshez és az azt megelóző közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó
tervdokumentációt és egyéb okiratot a Vállalkozó a kivitelezhetőség szempontjából a
szerződéskötéstmegelőzően sqát felelősségéreellenőrzött. Erre tekintettel a tervdokumentáció,
illetőleg az egyébokiratok esetlegeshibájára vagy hiányosságára való hivatkozással a későbbiek
nem kezdeménvezhető.
során szerződésmódosítás

34'

Amennyiben a kivitelezés során elore nem |áthatő műszaki problémákkal kapcsolatosan
Vállalkozónak kérdésemerül fel, úgy Megrendeló erre 5 (öt) munkanapon belül a szükséges
felvilágosítástmegadja.

35.

Vá|lalkozó kötelezettsége,hogy az érdekkörébenfelmerülő esetleges módosítások, pontosítások,
(a továbbiakban együtt: módosítas)rendezéséhez
tervértelmezések
a tervező közreműködését és
rendelkezésreá|Lását biztosítsa. Abban az esetben. ha a módosítás Vállalkozó érdekkörébenmerül
fel, Megrendelő jogosult a módosítas szakmai megalapozottságát Vállalkozó költségén
ellenőriztetni.

36.

Határidő módosításindokául időiárási tényezőnem érvénvesíthető.

VII.
Vállalkozási díj' fizetésifeltételek
31.

Vállalkozót a jelen szerződésbenmeghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért
összesen 104.4I4.084,-Ft nettó összeg illeti meg.

38'

A szerződésszerintimunkaa 2007. éviCXXMI. tv. 142. $' alapjánfordítottadőzása|á tartozik,
aminek értelmében
Megrendelokotelesa fizetendóadőt a bevallásábabeállítani.A Vál|alkozó
számlá]banáthárítottAFA-t nem tüntethetfel.

3 9 . A szerződésteljesítéséhezYá||a|koző
teljesítési
biztosítékot
nyújtMegrendelő részére,melynek
össze ge 7.30 8.9 85,-Ft, melyet Vállalkozó bankgaranciávalbiztosít.

40. Vállalkozó részszámlabenyújtásáraapénzugyi ütemterv alapján alábbiak szerint jogosult:
22oÁ muszaki teljesítés
után I. rész-szám|a_2009.06.30.
44oÁmuszaki telesítésután II. rész.szám|a_2009.07.3|.
660Ámuszaki teljesítés
után III. rész-számla_2009.08'31.
88% műszaki teljesítés
után IV. rész-szárn|a_2009.09.30.
100%készültségi
fok teljesítésévelV.
végszámla- 2009.10.31.
4 1 . Végszámla akkor nyújtható be' ha Vállalkozó és Megrendelő a jelen szerződés szerinti átadásátvéte|ieljárást sikeresen lebonyolította,az erÍevonatkozó jegyzőkönyv a|áirása megtörténtés a
10.414.408,-Ftösszegű jótállási biztosítékbankgaranciaformájában Megrende|ő részéreátadásra
került.

42. A teljesítésigazolása|apján kiállított rész, illetve végszám|ánszereplő összeget a Megrendelő
Vállalkozó 10101054-57045300-01000009
számúbankszámlájára , fi'gye7emmela 28112006.(Xfi.
23.) Kormányrendelet,a 25512006.(XII'S.) Kormányrendeletésa 1612006.(XII. 28.) MeHVM-PM
együttes rendelet vonatkozó rendelkezéseireés az adőzás rendjéről sző|ő 2003' évi XCII. törvény
36lA' $ (6) bekezdésében
foglaltakrais 60 napon beltil átutalja.

43. Megrendelő

kizárő|ag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott alaki
követelményeknekmegfelelő számlát fogadja be.

44.

Megrendelő elóleget nem biztosít.

és tartalmi

VIII.
Késedelmes telj esítés,meghiúsulás
45'

Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben Vállalkozó az aján|atában foglalt teljesítési
ütemezésszerint megbatározottteljesítésihatáridőket késedelmesenteljesíti, úgy naponta 400000 Ft
késedelmi kötbért köteles fizetnj naptári napi késedelmikötbérként.Amennyiben Vállalkozó ate|jes
munkát a jelen szerződés szerinti véghataridőben szerződésszerűen befejezi, űBy a korábban
esetlegesenmegfizetettkötber összegétMegrendelő visszatéríti.

46'

Amennyiben a fenti határidők bármelyike tekintetébenVállalkozó számára felróható módon 30
(harminc) napot meghaladó késedelembeesik, úgyazt fe|ek olyan fokú szerződésszegésnektekintik,
amely alapján Megrendelő egyoldalúarr gyakorolhatja elállási jogát. Ez esetben Megrendelő
I0.44I'408,- Ft összegre j ogosult meghiúsulásikötbérként.

47 .

Megrendelő a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére
is jogosult.

48.

Megrendelő a 46. pont szerinti eljárásrajogosult az alábbi esetekbenis:
Vállalkozó ellen csőd-, felszrímolási vagy végelszámolási eljárás indul;
Vállalkozó méltányolható ok nélkül nem kezdte meg a szerzodésteljesítését;
Vállalkozó a teljesítéstfelfiiggesáette és Megrendelő erre iriányuló írásbeli felszólításának
kézhez:,éte|ét
követő |0 (tiz) napon belül nem folytatta;
Vállalkozó a jelen szerződésrendelkezéseivelellentétesenvon be alvállalkozőt vagy egyéb
közreműködőt a teljesítésbe;
Vállalkozó egyébsúlyos szerződésszegést
követ el.

49.

Megrendelő fizetési késedelmeeseténVállalkozó a Kbt. rendelkezéseinekmegfelelően jogosult
azonnali beszedésimegbízástbenyújtani'illetőleg a Ptk. szerinti késedelmikamatot követelni.

rx.
Szavatosság' jótállás

5 0 . A jótállási biztosíték időtartamának lejárta előtt a felek a Megrendelő á|ta| kitúzött időpontban

bejárást tartanak és az esetlegesen még fennálló hibákról, hiányosságokról jegyzőkönyvet vesznek
fel. A jegyzőkönyvben rögzített hibákat Vállalkozó legkésőbb 15 (tizenöt) nupon beltil kijavítja és
teljesítéstírásbankészrejelenti Megrendelő részére.A jótállási biaosíték a kotilező egy évjótáilási
időre áll rendelkezésre. Ezen felül Vállalkozó további jótá||ását vállal öt év időtartamra' Ezen
időtartam alatt évenkéntfelek a kötelező jótállás |ejártának megfelelően évenkéntfelülvizsgálatot
tartanak.

5 1 . Vállalkozót a fentieken kívül a jogszabályokban meghatározottidejű kötelező alkalmassági idő is
terheli.

x.
Elállás a szerződéstől
52.

A Megrende|ő a szerződéstólbármikor elállhat, köteles azonban aYá||a|koző kárát megtéríteni.
Ha a munka végzésesorán a tények arra engednénekkövetkeztetést, hogy a teljesítéshibás lesz, a
Megrendelo a fogyatékosság kiktiszöbölésére tűzött megfelelő határidő sikertelen eltelte után
gyakorolhatjaa hibás teljesítéséből
eredőjogokat.

53.

Amennyiben a Vállalkozó a befejezési hatráridőhöz képest több mint 30 (harminc) napos
késedelembekerül, az aján|atkérőnekjogában áll - az e|á||ásijogának gyakorlása és a 46. pontban
meghatározottkötbér érvényesítésén
túl_ a Vállalkozót a munkaterületről levonultatni ésa hátralevó
munkát más vállalkozőva7 befejeztetni' A már teljesítettmunkarészelae a Válla|koző garanciális és
szavatossági kötelezettségeit az ilyen beavatkozás nem módosítja.

xr.
Titoktartás
52'

Szeruődő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a
teljesítésük során az egymásnak áIadott információt bizalmasan, üzleti titolrJ<éntkezetik. Ez
értelemszerűennem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását jogszabá|y nem teszi
lehetóvé.

53.

Ha a Megrendelő a Vállalkozó teljesítéserévénúj elgondolásról, megoldásról vagy műszaki
ismeretről szerez tudomást, ezt a Vállalkoző e|ózetpshozzáiáru|ása nélkül mással nem kozölheti.

XII.
Nyilatkozatok
54.

Felek kijelentik, hogy
-

kellő felhatalmazással ésjogkörrel rendelkeznekjelen szerzódésa|áirásfua ésteljesítésére;

-

a jelen szeruódés a|áirásét M erTe kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatősátga,vagy vezetó
testülete szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozó jogszabá|yi
rendelkezéseknek;

-

a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által
megkívánt regisztrá|t aláírási joggal rendelkezik, így részérő|a szerződésaláírása és teljesítése
nem eredményezimás, o|yan szerződésvagy egyébjognyi|atkozat megszegését,
melyben félként
szerepel;

-

nincs olyan fuggőben levő kötelezettsége
vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely
kedvezőtlenülhathata jelen szerződésben
foglaltak érvényességére,
teljesítésére
vagy saját
teljesítési
készségére,
illetveképességére.

.

55. A jelen szerződésselkapcsolatosbármilyen kérdésbena felek írásban tesznek nvilatkozatot
egymásnak,ajánlott,tértivevényes
levélútján.

XIII.
JogvitáL rendezése

5 6 . Felek az esetlegesjogvitáikatelsődlegesenbékésúton,tárgyalások útjánkívánják rendezri, s csupán
akkor fordulnak bírósághoz,ha a tárgya|ásosrendezésnem vezetett eredményre.

5 7 . Amennyiben a tárgyalások azok kezdeményezésétő|számítotÍ.30 (harminc) napon belül nem
vezetnek eredményre, úgy felek alávetik magukat a pertátrgyértékétőlfiiggően a Pápai Városi
Bíróság kizárólagos illetékességének.

xrv.
Biztosítás

5 8 . YáI|a|kozó anélkül, hogy korlátozná a saját, vagy a Megrendelő kötelezettségeit és felelősségét,a

je\en szerzódés megkötésének időpontjától a próbaüzem |ezárását követő sikeres műszaki éttadás
időpontjáigköteIes
r

teljes körű élet- és balesetbiztosítást kötni a berubázétsiprogram végrehajtásában
közreműködő a|ka|mazottakra fiiggetlenül attól, hogy azok saját vagy a|vá||alkozói
alkalmazottai-e,

o

teljes körű vagyonbiztosítást kötni a kapcsolatos anyagokra és eszközökre
pótlási, illetve helyreállítási költség mértékéig,
továbbá,

.

felelősségbiztosítástkötni harmadik személynekokozott károkra.

a teljes

59.

Vállalkozó köteles a tárgyi építésimunkára építés-szerelési
felelősségbiztosítást kötni,
meglévőépítés-szerelési
felelősségbiztosítását
atárgyi munkára kiterjeszeni.

60'

Vállalkozó köteles az épités-szerelési
felelősségbiztosításkedvezményezettjekénta Megrendelőt
megjelölni.

6l.

Vállalkozó által megkötött biztosításnakki kell terjedniea Megrendelőnélesetlegfelmerülő minden
olyan veszteségreéskövetelésre is, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések,dologi
károk, valamint azezekre visszavezethető károk következtébenjelentkeznek.

62.

Vállalkozó vállalja, hogy a fentieknekmegfelelő biztosításiszerződést- kötvényt. legkésőbba jelen
szerződésa|áirását követő l0 munkanaponbeltil bemutatjaazza|,hogy ennek elmulasÍása eseténa
Me grendelő a j elen szerzi\déstőlelállni j o gosult.

63.

Yá||a|koző válla1.ja,hogy a díjfizetésigazolásakénta befizetésibizonylatról rendszeresen másolatot
küld a Megrendelő részére.A Megrendelő ugyancsak jogosult a szerződéstőlvaló elállásra akkoq ha
a Vállalkozó az esedékes biztosítási díjrészletekmegfizetésételmulasztja és emiatt a biztosítási
szerződésmegszűnik.

64'

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra" hogy a beruházás során bekövetkező mindennemű
káreseménythaladéktalanulbejelent a Megrendelőnek a kárbejelentésésrendezésérdekébentörténő
mielőbbi szakszerú eljárás érdekében'A bejelentés elmulasztásából eredő következmények a
Vállalkozó terhéreesnek.

65.

A felek rögzitik, hogy amennyiben a Megrendeló kedvezményezettkéntbármely káresemény
következtébenkártéritéstkap, így aYtú|alkozó abban az esetben sem mentesül a teljes kár. meg
nem térültrészének- megtérítése'
vagy a maradéktalanulszerződésszeríiteljesítésalól.

illetve

Esetleges kar bekövetkezése esetén, ha a Vállalkozó egyébkéntoly módon teljesít' hogy a
Megrendelőt semmilyen módon kar nem éri, itgy ebben az esetben a Megrendelő a kártérítési
összegre nem tart igénf, azt aYál|a|kozóra engedményezi.

xv.
Egyébrendelkezések
67. Az Aján|attételi
felhívás,a dokumentáció,a helyszíniszemlejegyzőkönyve, Vállalkoző aján|ata,
valamint az ezen kívtil feltett egyébkérdésekés az ezek'readott válaszok a jelen szerződés
e|vá|aszthatat|an
részétképezik. Amennyiben a jelen pont szerinti okiratok, illetőleg a jelen
szerződésszövege között ellentmondáslenne,tryyaz előbbi okiratokszövege az irányadő.
68'

Ugyancsakajelen szerződéselválasáhatat|anrészét
képezika szerződesmellékletei.
A jelen szerződésmellékleteia következők:
Í, száműmellékletMűszaki ütemterv
2' szétmú
melléklet:Pénzngyiütemterv
3. száműmellékletFelelősségbiztosítás
4. számumelléklet:Teliesítési
biztosíték
A jelen szerződésben
nem szabáúyozott
kérdésekben
a PolgráriTörvénykönyv, valamint a vonatkozó
egyébj ogszabályokrendelkezés
ei az ir:ányadők,
Jelen megállapodrásta felek képviselői elolvasás és közös értelmezés
után, mint kinyilvánított
akaratukkalmindenbenmegegezőt,jóváthagyő|aga|áfuták,
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