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amely létrejöttegyrészrőlPápa Város Onkormányzata (szé|<helye:
8500Pápa,Fő tt. 12.,képviseletében:
Dr.
Kovács Zo|tár;'polgrírmester,
bankszám|aszátrl..
oTP Bank Rt. Pápai Fiókja 11748045-15429410-00000000;
adószám:I54294I02I9)a továbbiakban,mint Megrendelő,
Kovács Imre
másrészrőla Magyar Aszfalt Kft (Székhelye:
1135Budapest,Szegeditlt35-37.,képviselője:
és Somogyi Lajos cégjegyzékszáma:
0|-09-468764; bankszámlaszám:11794008-20529365-00000000,
adószrám:12141867-4.44)a továbbiakban,mint Vállalkozó között az a|u|irotthelyen ésnapon' az a|ábbi
feltételekszerint:
I.
Előzmények
Megrendelő,mint ajránlatkérő
a közbeszerzésekrőlsző|ő 2003,éviCXXIX. törvény(a továbbiakban:
Kbt.) alapján nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban:közbeszerzési eljárás) folytatott le.
Megrendelő aközbeszerzésieljárás tátrgyátésmennyiségét
az aján|atifelhívás2. pontjábanhatfuozta
meg'

1.

A beszerzés
tÍ,rgya
ésmennyisége:
Pópa-TapolcaÍóíAttyaíutca útépítése
675 m2
2,

megvizsgálta,egymássalösszevetette,
Megrendelőa közbeszerzésieljárásábanbenyújtott
ajránlatokat
ésdöntését
2009. október 2. napjánkihirdette.Megrendelőközbeszerzésieljárásbanhozottdöntése
szerint aközbeszerzésieljárásbana nyertesajránlattevő
Vállalkozó lett.
II.
A szerződéstárgya

3.

Megrendelő megrendeli,Vállalkozó pedig elválla|jaa szerződéstátrgyátképező,Vl. pont szerinti
(a továbbiakban:létesítmény)
létesítmény
munkáinak teljes köní megvalósításáta jelen
építési
szerződéshezkapcsolódó egyébmellékletek,így különösen az ajánlati felhívásés dokumentáció
a jelen
tartalma szerint. Vállalkozó kötelezettségetvállal arra, hogy Megrendelő szétrnátra
szerződé
sbenmeghatározott
munkákatsaját költségéne|végzi.

4.

Vállalkozó feladatatovábbá mindenegyéba feladatmegvalósításáhozszükségesmunka elvégzése
és költségeinekviselése,különös tekintettelazon mellékmunkákraés ráfordításokra,amelyek a
vonatkozószabvrányok
ésa szakmaigyakorlatszerinta munkaelvégzéséheztartoznak.

5.

A közbeszerzési
kapcsolódóvagy annakmellékletét
képező
eljáráshoz,illetőlegajelen szerződéshez
okiratokonkívüli egyébtervek,dokumentumokelkészítése
Vállalkozó feladata.Az i|yenterveknek,
dokumentumoknak
mindentekintetbenössáangban kell lenniük a közbeszerzésieljárássalésa jelen
szerződéssel,
ésazokatelőzetesenVállalkozó köteles jóváhagyás céljábólMegrendelőnekbemutatni.
Bármilyen a Vállalkozó vagy tervezöje által kezdeményezettműszaki változás ajrínlatkérői
engedélyezése
előtt a Vállalkozó köteles a vá|tozásköltségkihatásaitbemutatni,ésa Megrendelővel
jóváhagyatni. A változás végrehajtásacsak ilyen jóváhagyás után lehetséges,mert az e nélkül
végzettbármilyeneltérést
hajtjavégre.
a Vállalkozó saját kockázatátra
Vállalkozó többletmunkákelvégzésére
nemjogosult.A megvalósításköltségenem haladhatjameg a
Vállalkozó ajánlatábanmegjelölt ellenszolgáltatás
összegét.
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6.

Vállalkozó kijelenti, illetve kötelezettségetvállal arra, hogy
-

a jelen szerzódést, annak mellékleteivel és a kapcsolódó iratokkal együtt teljes körűen
megvizsgálta, hiányta|anul elolvasta és megértette,azt korlátozás nélkül jelen aláírásával
jogilag kötelezőnek ismeri el;

-

az ajánlatkérési dokumentációt megismerte és azt a munka e|végzéséneka|apjául
megfelelőnekta|á|ta;

-

a dokumentáció ésegyébokiratok szövegét megértette,azokat nem tartja értelmet|ennekvagy
kétértelműnek;

-

az esetleges felvilágosítás kéréseknél
kielégítő'elégségesmagyarázatot kapott;

-

a szerzódéstárgyátjelen szerződésrendelkezéseinekmegfelelően és az abban szabályozottak
szerint, a vonatkozó magyar előírásokat betartva, I. osáá|yú minőségben és I' osáályú
anyagok felhasmálásával a szerződés szerinti határidőben, saját költségén hiba- és
hiánymentesenelkészíti;

Vállalkozó a jelen szerződésbőleredő jogainak és kötelezettségeinekharmadik személyretörténő
áúruhénására
nem jogosult. A jelen szerzodéstVállalkozónak kell te|jesítenie.A te|jesítésben10 oÁ
feletti alvállalkozóként, illetőleg egyébrésávevőkéntcsak olyan személy,illetve szervezet vehet
részt, akit/amelyet Vállalkozó aján|atában 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 szerződésvagy annak egy részenem volna teljesíthetőésMegrende|ő az egyéb
személy,szewezet k<jzreműködéséhez
hozzájáru|t,

8.

A 7. pontban szabályozottakon túlmenően Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során meg|elölt
alvállalkozóin kívüli, a teljesítésben10 %-ot meg nem haladó mértékbenrésztvevő alvállalkozót
kizár ő|ag Me grendelő egyetértéséve
l vehet i génybe.

9.

Vállalkozó a fentiekkel összhangban igénybevett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga
végeztevolna, alvá|lalkozó jogosulat|anigénybevétele
eseténpedig fe|e|ős minden olyan kárért is,
amely anélkül nem következett volna be.

ilI.
határidők
Teljesítési
l0.

vál|alt építési
munkákataz
Felek megállapodnakabban, hogy Vál|alkozó jelen szerződésben
aján|atáb
an foglalt teljesíté
si ütemezé
s szerinte|végzi'
A kivitelezésműszaki átadásamegkezdésének
határideje:2009. november 16. (a továbbiakban:
befejezési
határidő).
IV.
A felek jogai éskötelezettségei, együttműködése

l 1.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan
megvalósítása érdekébenfolyamatosan együttmriködnek' 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 tÍján a későbbiekben meghatározott
időpontokban, de legalább hetente egymással személyesenegyeáetnek, helyszíni koordinációt
tartanak.
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12. Vállalkozó a lefolytatottközbeszerzésie|jéréts
alapján megkötött szeruődés,illetve Megrendelő
utasításaiszerintköteles eljárni.

illetőleg nemtehetia teljesítést
terhesebbé.
Az utasításnemterjedhetki a munkamegszervezésére,
1 3 . Megrendelő köteles a munkateriileteta munka megkezdéséhez
szükségesállapotban a jelen
szerződésmegkötésétkövetően meghatározottidőpontbanátadni. Vállalkozó köteles a területet
a vonatkozó előírásoknak
biáonságosanbekeríteniésőrizni, a megfelelőbaleset-ésttízvédelemről
megfelelően gondoskodni. A felvonulás, valamint a közmű., és energiahasználatköltségei
időpontjáig Vállalkozó
a műszaki átadás.átvétel
Vállalkozót terhelik. A munkaterületátvételétől
eszközök,
felelősséggel
tartozika munkaterületen
beleértvea munkagépek,
végzetttevékenységéért,
azé|et-ésvagyonbiztonságot.
berendezések
ésépítési
anyagoktáro|ásátésőrzését,
14. Vállalkozó köteles a munkavégzéstitgy
megszervezni,hogy biáosítsaa munkagazdaságosésgyors
befejezését.
Ennek megfelelően Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről
haladéktalanul
vagy határidőbentörténő elvégzését
értesíteni,
amely a teljesítés
eredményességét
veszé|yeztetivagy gátolja. Az értesítés
elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelősséggel
tartozik.
naplót nyit, s azt
1 5 . Vállalkozó a munkamegkezdésekor
a vonatkozóelőírásoknakmegfelelőenépítési
Felek a
folyamatosan vezeti, illetőleg az építkezés
helyszínéntartja a munka befejezéséig.
munkavégzéssel
kapcsolatosminden lényegeskörülményt,adatotésutasítáströgzítenekaz épitési
naplóban.
16.

Vállalkozó felelős műszaki vezetője ésadatai:
Név: FehérGyörgy
Lakcím: 8200 VeszprémVeszprémvölgyi u.25.
Telefonszám:88/567.110
Jogosultsági kam. Sz : FVM-Köz|.ép.-N I9-0 l 0/11

1 7 . Megrendelő á|ta|a kapcsolattartásrakijelölt személy:
Molnár István, Németh Tamás, Heizet Zo|tán

1 8 . Vállalkozó á|ta| a kapcsolattartásrakijelölt szemé|yl szervezet:
Név: FehérGyörgy
Telefonszám: 88/567-1l 0

19, A felek |6.,77. és18.pontokszerinti,kijelölt képviselőijogosultakMegrendelő,illetveVállalkozó
nevébenaz épitésinaplóba történő bejegyzésre,amely azonban nem eredményezhetia jelen
módosítását.
szerződés
20. Megrendelő,illetőleg az á|ta|akijelölt személyvagy szervezetaYá||a|kozó,annakalvállalkozói,
mindenféle
illetőleg a teljesítésbe
bevont egyébközreműködők tevékenységét
és munkavégzését
felül
korlátozásnélkül,bármikorjogosult ellenőrizni' Az ellenőrzésazonbana szükségesmértéken
nem zavarhatjaVállalkozó munkavégzését.
Megrendelő minden beépítendőanyag és elvégzett
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jogosult a helyszínen,Yd5Ya gyátrtáshelyén'Az e||enőrzést
munka ellenőrzésére
ésa mintavételt
Megrendelőjelöli ki. Az épÍtkezés
soránaz előírtakszerintel kell végeztetnia
végzőszemélyeket
megfelelővizsgálatokat.A mintavételiésellenőrzésiköltségeka Vállalkozót terhelik.A Megrendelő
bármilyen próba, vizsgá|at fiiggetlen szakértóá|ta| valrő elvégzését
elrendelheti.A vizsgálatok
költségét,amennyibenazok igazo|ják,hogy nem felel meg a minőségaz e|őirtaknak,vagy a
Megrendelő által adottutasításnak,aYá||a|kozó viseli. Ellenkező esetbena költség a Megrendelőt
terheli. Az e|takarásrakerülő munkák elkészültének
vrárhatóidőpontjrárólVállalkozó köteles a
Megrendelőt48 (negyvennyolc)őráva|megelőzőenépítési
naplóbanértesíteni.
2I'

Vállalkozó kötelessége a bontási anyagok, hulladékok és környezetkrárosító anyagok
környezetvédelmikövetelményeknekmegfelelő kezeléseéselhelyezése,
valamint a munkaterület
melletti csapadékvíz
elvezető rendszerekműszaki állapotánakmegóvásaésrongálódás eseténazok
helyreállítása.

v.
A szerződésteljesítése

22. Megrendelőkizáről'aga hiba-éshiánymentes,I. osztályúminőségűteljesítést
veszi át,
23.

A műszaki átadás-átvételi
eljrárásta Vállalkozó készrejelentésea|apjána Megrendelő tűzi ki. A
hataridőreszóló készrejelentésleadásánaklegkésőbbiidőpontjaavá||ak hatráridő
vállalt teljesítési
|ejátrtae|őtti 7' nap, Az eljarásta Megrendelő a készrejelentéskézhezvéte|e
uüánilegkorábban7.
hataridőlehet.
naprahj,ziki, melyneklegkésőbbiidőpontjaa vállalt teljesítési
feltételeaz átadási dokumentációjóváhagyása a
A műszaki átadás.átvételieljráráskihízésének
4
Megrendelő részéro|'
Az átadásidokumentáciő_ a megvalósulásitervek,melynek pé|dányszáma
pld. Az átadásidokumentációa Vállalkozőkészrejelentőlevelénekkötelező melléklete.

24. A műszaki átadás-áNételieljárás lefolytatásanakésaz üzembe helyezésieljarás megkezdésének
feltétele szükséges és a műszaki dokumentációban meghatározottvalamennyi létesítmény
rendeltetésszeruhasználatra
alkalmaskészültsége
az e|őirtbizonylatokkal.

25. A műszaki átadás-áúvételre
és annak időpontjaraa Ptk. rendelkezéseiaz irányadók. A műszaki

nem akadá|yozőhirányokatés szükségeskiegészítő
átadás-átvétel
keretébenészleltüzemeltetést
munkákata Vállalkozó térítés
nélkülésaz akkor meehatáÍozásra
kerülő határidőreköteles elvésezni
(hianypótlás).

26,

Az átadás-átvételieljárás fentiek szerinti maradéktalanteljesítése
eseténaz e|jfuásről a felek
jeryzőkönyvet vesmek fel. Amennyiben az éúadás-áNételi
eljrárássikertelen,úgy Vállalkoző az
eljrírásraúj
ismételtátadás-áftételieljarás feltételeithaladéktalanul
teljesítiés az átadás-átvételi
időpont ne gá||apitás
zi Me grendelőnél'
át kezdeménye

27.

Yégszám|acsak a sikeresátadás-átvételi
eljrárástkövetően nffitható be.

28'

előírthataridőnbelül, illetőleg
Vállalkozó határidőbenteljesít,ha az átadás-átvétel
a szerzódésben
határnaponmegkezdődött,kivéve,ha a Megrendelőa szolgáltatástnemvetteát.
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29.

Az átadás-átvételieljárástól szátmitottegy évenbelül az építési
beruházásmunkáit ismételten
megvizsgálni(utófelülvizsgá|atieljárás).Ezt az eljárástMegrendelőkészítielő éshÍvjameg arrTa
a
Vállalkozót.

vr.
Módosítások
3 0 . Felek tudomássalbírnakarról, hogy a jelen szerződésmódosításáraközös megegyezéssel,
kizárólag
a Kbt.-benfoglalt feltételekmaradéktalan
teljesülése
esetén
van mód. Megrendelőe rendelkezésekre
figyelemmeljogosult a kivitelezésrekeriilő építmény
vagy egyesrészeinekminőségi,mennyiségi
vá|toztatásfua.

3 1 . Nem minősül Megrendelő részérőltörténő változtatásnak,ha a tervmódosítása Vállalkozó
(p|,az előírtanyagnem szerezhetőbe).
érdekkörében
felmerültok miattszükséges

JZ.

Minden, a jelen szerződéshezés az azt mege|őző közbeszerzési e|játáshoz kapcsolódó
tervdokumentációt és egyéb okiratot a Yá||a|koző a kiviteleáetőség szempontjából a
szerződéskötéstmegelőzően saját felelősségére
ellenőrzött. Erre tekintettela tervdokumentáció,
illetőleg az egyébokiratok esetlegeshibájára vagy hiányosságáravaló hivatkozássala későbbiek
soránszerződésmódosítás
nemkezdeményezhető.

33. Amennyiben a kivitelezés során előre nem láthatő műszaki problémákkal kapcsolatosan
Vállalkozónak kérdésemerül fel, úgy Megrendelő erre 5 (ö0 munkanaponbelül a szükséges
felvilágosítástmegadja.
34.

Vállalkozó kötelezettsége, hogy az érdekkörében felmerülő esetleges módosítások, pontosítások,
tervértelmezések(a továbbiakban együtt: módosítás) rendezéséheza tewező kcjzreműködésétés
rendelkezésreá||ását biáosítsa. Abban az esetben, ha a módosítás Vállalkozó érdekkörébenmerül
fel, Megrendelő jogosult a módosítás szakmai megalapozottságát Vállalkozó
költségén
ellenőriaetni.

35.

Határidő módosításindokáulidőjarásitényezőnemérvényesíthető.
VII.
Vállalkozási díj' fizetésifeltételek

36,

Vállalkozót a jelen szerződésbenmeghatározottfeladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért
összesen 4.068.904'-Ft + 25 oÁ AFA, azazNégymillió.hatvannyolcezer.kilencszáznégyforint +
25 % á|ta|ánosforgalmiadó összegű vállalkozási díjilleti meg.Ennek megfelelőena vállalkozási díj
teljes bruttó összege: 5.086.130o.Ft, azaz ötmillió.nyolcvanhatezer.egyszázharminc forint
áta|ányán.

37.

A szerződésszerinti munka a2007' évi CXXVII, tv' 142' $' alapjránfordítottadőzás a|átartozik,
aminek értelmében
Megrendelő köteles a fizetendő adőt a bevallásábabeállítani.A Vállalkozó
szám|áibanéiháritottAFA-tnemtiintethetfel.

38.

Vállalkozó részszám|abenyújtásara
nemjogosult.
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39.

Yégszám|a akkor nyújtható be, ha Vállalkozó és Megrendelő a jelen szerződés szerinti átadásátvételieljárást sikeresen lebonyolította,ésaz erre vonatkoző jegyzőkönyv aláírásra került.

40.

A teljesítés igazo|ás alapján kiállított végszám|án szereplő összeget a Megrendelő Vállalkozó
11794008-20529365-00000000 számű bankszámlájáraaz adőzás rendjérőlszóló 2003. évi XCII.
törvény 36lA. $ (6) bekezdésében
foglaltakat figyelembe véve 30 napon belül átutalja.

4|.

Megrendelo kizárő|ag a vonatkozó jogszabályokban
követelményeknek megfele lő szám|át fo gadja be.

42.

Mesrendelő előleset nem biáosít.

meghatározott

alaki

és tartalmi

vIu.
Késedelmesteljesítés'meghiúsu|ás
43.

Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a Yá||a|kozó aján|atában foglalt teljesítési
ütemezésszerint meghatározottteljesítésihatáridőket Vállalkozó késedelmesenteljesíti,úgynaponta
l5.000.-Ft késedelmi kötbért köteles ftzetninaptárinapi késedelmikötbérként.

44.

Amennyiben a fenti határidők bármelyike tekintetébenVállalkozó számára felróható módon 30
(harminc)napot meghaladó késedelembeesik, úgyaá felek olyan fokú szerződésszegésnek
tekintik,
amely a|apján Megrendelő egyoldalúan gyakorolhatja elállási jogát, Ez esetben Megrendelő a teljes
vállalkozási díj 40 (negyven) %o-árajogosult meghiúsulásikötbérként.

45'

Megrendelő a kotbértmeghaladó kárának érvényesítésére
is jogosult.

46.

Megrendelő a 44' pont szerinti eljárásrajogosult az alábbi esetekbenis:

47.

-

Vállalkozó ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolásieljárás indul;

-

Vállalkoző mé|tányolhatóok nélkül nem kezdte meg a szerződésteljesítését;

-

Válla|koző a teljesítéstfe|Íiiggesáette és Megrendelő erre irányuló írásbeli felszólításának
követő I0 (tiz) napon belül nem folytatta;
kézhezvéte|ét

-

Vállalkozó a je|en szerződés rendelkezéseivel ellentétesenvon be alvállalkozót vagy egyéb
közremtíködót a teljesítésbe;

-

követ el.
Vállalkozó egyébsúlyos szerződésszegést

Megrendelő fizetési késedelmeeseténVállalkozó a Kbt. rerrdelkezéseinekmegfelelően jogosult
azonnali beszedésimegbízástbenyújtani,illetőleg a Ptk. szerinti késedelmikamatotkövetelni.

IX.
Szavatosság' jótállás
48.

A jótállási garancia időtartamának lejárta elótt a felek a Megrendeló á|ta| kitűzltt időpontban
bejárást tartanak és az esetlegesen még fennálló hibákól, hiányosságoktő| jegyzőkönyvet vesznek
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fel. A jegyzőkönyvben rögzítetthibákat Vállalkozó legkésőbb15 (tizenöt) naponbelül kijavítjaés
írásbankészrejelenti MegrendelóÉszére.
teljesítést
49, Vállalkozót a fentiekenkívül a jogszabályokbanmeghatározottidejű kötelező alkalmasságiidő is
terheli.

x.
Elállás a szerződéstől
megféríteni.
bármikorelállhat,köteles azonbana Vállalkozó káré'/'
5 0 . A Megrende|oa szerzódéstől
hibás lesz, a
hogy a teljesítés
következtetést,
során a tényekarra engednének
Ha a munka végzése
eltelte utrán
sikertelen
határidő
megfelelő
ttízött
kiküszöbölésére
Megrendeló a fogyatékosság
jogokat.
eredő
gyakorolhatjaa hibás teljesítéséből
5 1 . Amennyiben a Vállalkoző a befejezésihatáridőltöz képest több mint 30 (harminc) napos
jogában áll _ az e|á||ásijogánakgyakorlásaésa 44. pontban
kerül, az aján|atkérőnek
késedelembe
túl- a Vállalkozót a munkaterületrőllevonultatniésa hátralevő
kötbérérvényesítésén
megltatározott
a Vállalkozó garanciálisés
A már teljesítettmunkarészekre
befejeáetni.
-.'nkát más vállalkozőva|
nem
módosítja.
beavatkozás
az ilyen
szavatosságikötelezettségeit

xr.
Titoktartás

52. Szerződó felek megállapodnakabban, hogy a jelen megállapodásbanfoglaltakat, valamint a

teljesítésüksorán az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokkéntkezelik. Ez
nem vonatkozik arraaz információra,amely titokban tartásátjogszabálynem teszi
értelemszeníen
lehetővé.

révénúj elgondolásról, megoldásról vagy műszaki
5 3 . Ha a Megrendelő a Vállalkozó teljesítése
ismerenőlizereztudomást,eúa Vállalkozó előzeteshozzájáru|ásanélkülmássalnemközölheti.
XII.
Nyilatkozatok
54. Felekkijelentik,hogy
jelen szerződés
- kellő Íe|hata|mazással
a|áirásáraésteljesítésére;
ésjogkörrel rendelkeznek
-

-

-

wPcxl

a jelen szerződésa|áitásátaz erre kijelölt vezető, illetőleg a cégigazgatósága,vagy vezető
testülete szabályszeníenengedélyezteés az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek;
a jelen szerződésta fél nevébenaláíró személymegfelelő, a vonatkozó jogszabályok által
a szerződésaláírásaésteljesítése
megkívántregisztrálta|áirásijoggal rendelkezik,igy részérő|
jognyilatkozat
melybenfélként
megszegését,
egyéb
vary
szerződés
más,
olyan
nemeredményezi
szerepel;
lévő más körülmény, amely
nincs olyan fiiggőben levő kötelezettségevagy érdekkorében
vagy saját
teljesítésére
jelen
foglaltak
érvényességére'
szerződésben
hathat
a
kedvezőtlenül
illetveképességére'
készségére,
teljesítési
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55. A jelen szerződésselkapcsolatosbármilyen kérdésben
a felek írásbantesmek nyilatkozatot
egymásnak,ajánlott,tértivevényes
levélúdrán.
XIII.
Jogviták rendezése
56. Felek az esetlegesjogvitáikat
elsődlegesen
békés
úton,tárgyalásokútjánkívánjákrendezni,s csupán
akkor fordulnakbírósághoz,haatárgya|ásosrendezés
nemvezetetteredményre.
57.

Amennyiben a tárgyalások azok kezdeményezésétő|
számitotÍ'30 (harminc) napon beliil nem
vezetnek eredményre,úgy felek alávetik magukat a pertárgy értékétől
Íiiggőena Pápai Városi
Bíróság,illetvea VeszprémMegyeiBíróságkizarólagosilletékességének.

xrv.
Biztosítás
58. Vállalkozó anélkül,hogy korlátoznáa saját,vagy a Megrendelőkötelezettségeit
ésfelelősségét,
a
je|enszerződés
megkötésének
időpontjátóla sikeresműszakiátadáLs
időpontjáigköteles
o

teljes körű élet- és balesetbiztosítást
kötni a beruhánási program végrehajtásában
közreműködó a|ka|mazottakra
fiiggetlenül attól, hogy azok saját vagy alvállalkozói
alkalmazottai-e,

o

teljes köní vagyonbiaosítáStkötni a kapcsolatosanyagokraés eszközökre a teljes
pótlási, illetve helyreállításiköltség mértékéi
g, továbbá,

o

felelőssésbizosítáSt
kötni harmadikszemélvnek
okozottkrárokra.

59.

Vállalkozó köteles a tárgyi építési
munkaraépítés-szerelési
felelősségbiztosítást
kötni' illetve
meglévőépítés-szerelési
felelősségbiáosítását
atárgyimunkárakiterjeszteni.

60.

Vállalkozó köteles az épités-szerelési
felelősségbiÍosítás
kedvezményezettjeként
a Megrendelőt
megjelölni.

6I'

Vállalkozó által megkötottbiáosításnakki kell terjedniea Megrendelőnél
esetlegfelmeriilőminden
olyan veszteségre
dologi
éskövetelésreis, amely harmadikszemélynekokozottszemélyisérülések,
krárok,valamintaz ezehe visszavezethetőkárok követkeáébenjelentkeznek.

62,

Vállalkozó vá||a|1a,
hogy a fentieknekmegfelelőbiztosításiszerződést- kötvény.t- legkésőbba jelen
szerződésa|áirásátkövető 10 munkanaponbelül bemutatjaazza|,hogyennekelmulasztásaeseténa
Megrendelőa jelen szerződéstől
elállnijogosult.

63'

Vállalkozó vállalja, hogy a díjfizetésigazolásaként
a befizetésibizonylatról rendszeresenmásolatot
küld a Megrendelőrészére.
A Megrendelőugyancsakjogosulta szerződéstőlvaló elállásra akkor,ha
a Vállalkozó az esedékes
biztosításidíjrészletek
megfizetését
elmulasztjaésemiatt a biztosítási
szerződés
megszűnik.

64.

Vállalkozó kötelezettségetvállal arra) hogy a beruháaás során bekövetkező mindennemű
káreseménlhaladéktalanul
ésrendezésérdekében
bejelenta Megrendelőneka kárbejelentés
történő

wPcxl
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mielőbbi szakszerű eljrárásérdekében.
A bejelentéselmulasztásából eredő következményeka
Vállalkozó terhéreesnek'
65.

A felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő kedvezményezettként
brármelykáresemény
következtébenkártérítést
kap, úgya Vállalkozó abbanaz esetbensem mentesüla teljes krír- meg
- megtérítése'
nemtérültrészének
vagy a maradéktalanul
szerződésszerii
teljesítés
alól.

66.

Esetleges kár bekövetkezéseesetén,ha a Vállalkozó egyébkéntoly módon teljesít,hogy a
Megrendelőt semmilyen módon krár nem éri, ilgy ebben az esetbena Megrendelő a krártérítési
összegre nemtart igén1t,aú'aYá||a|kozóraengedményezi.

xv.
Egyéb rendelkezések
67.

Vállalkozó köteles Megrendelőt tájékoáatni minden őt érintő, a Kbt. 99lA $ (4) bekezdésével
kapcsolatos változásról.

6 8 . Az aján|ati felhívás, a dokumentáciő, a helyszíni szemle jegyzőkönyve, Vállalkoző aján|ata,
valamint az ezen kívül feltett egyébkérdésekés az eze|<re
adott válaszok a jelen szerződés
elválaszthatat|anrészétképezik.Amennyiben a jelen pont szerinti okiratok, illetőleg a jelen
szerződésszövege között ellentmondáslenne,űgy az előbbi okiratokszövege az irényadő.
69. Ugyancsaka jelen szerződéselválasÍhatatlanrészét
képezika szerződés
mellékletei.
1. számúmelléklet:ajánlatifelhívásésdokumentáció'
2' száműmelléklet:Vállalkozó nyertesaján|ata,
3' száműmelléklet:Műszaki ütemterv
A jelen szerződésben
nem szabá|yozottkérdésekben
a Polgári Törvénykönyv, valaminta vonatkozó
egyébj ogszabályok rendelkezései az irényadők.
Jelen megállapodásta felek képviselői elolvasás és közös értelmezés
után, mint kinyilvránított
akaratukkalmindenben megegy ezőt,j óváhagyól ag a|áirták.
Pápa,2}}9.október 12.
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