
vÁLLAL KozÁs l  s  zup.Zo lÉs

amely létrejött egyrészről Pápa Város Onkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u' L2.,
képviseletében: Dr' Kovács Zo|tán polgármester, bankszám|aszám: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
1|"I48045-|5429410-00000000; adőszám: |54294|0219) a továbbiakban, mint Megrendelő,

másrészről a SWIETELSKY Magyarország Kft' (Székhelye: lll7 Budapest, Irinyi József u. 4-20.,B
épi'ilet V. emelet, képviselői: Molnár Lász|ő és Mihályiné Varga Erika, cégjegyzékszáma: 0|-09-
897738; bankszámlaszám: l0300002-l04l14I7-490200|,l, adőszám: 14300327-2-44) a továbbiakban'
mint Vállalkozőkózöttazalu|iroÍt helyen és napon, aza|ábbi feltételek szerint:

I.

Előzmények

Megrendelő, mint ajánlatkérő a kozbeszerzésekről sző|ő 2003. évi CXXIX. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) a|apján nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési
eljárás) folytatott le. Megrendelő a közbeszerzési eljárás tárgyát és mennyiségét az aján|ati
felhívás 2. pontjában határ oúa me g.

A beszerzés tárgya és mennyisége:

Rohonczy utca júrdaépítés,204 m2

Megrendelő a közbeszerzési e|járásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással
összevetette, és döntését 2009. október 2. napján kihirdette. Megrendelő közbeszerzési
eljárásban hozott döntése szerint a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő Válla|kozó
lett.

II.

A szerződés tárgya

Megrendelő megtendeli, Vállalkozó pedig elválla|ja a szerződés tárgyát képező, Vl. pont
szerinti létesítmény (a továbbiakban: létesítmény) építési munkáinak teljes körű
megvalósítását a je|en szerződéshez kapcsolódó egyéb mellékletek, így különöSen aZ ajánlati
felhívás és dokumentáció tartalma szerint. Vállalkozó kötelezettséget válla| arra' hogy
Megrendelő számára a jelen szerződésben meghatározott munkákat saját költségén elvégzi.

Vállalkozó feladata továbbá minden egyéb a feladat megvalósításához szükséges munka
elvégzése és költségeinek viselése, különös tekintettel azon mellékmunkákra és ráfordításokra'
amelyek a vonatkoző szabványok és a szakmai gyakorlat szerint a munka e|végzéséhez
tartoznak.

A közbeszerzési e|járáshoz, illetőleg a jelen szerződéshez kapcsolódő vagy annak mellékletét
képező okiratokon kívüli egyéb tervek, dokumentumok elkészítése Vállalkoző fe|adata' Az
ilyen terveknek, dokumentumoknak minden tekintetben cisszhangban kell lenniük a
közbeszerzési eljárással és a je|en szerzódéssel, és azokat előzetesen Vállalkozó köteles
j óváhagyás cé lj ából Me grendelőnek bemutatni.

Bármilyen a Vállalkoző vagy tervezője á|tal kezdeményezett műszaki vá|tozás ajánlatkérői
engedélyezése előtt a Vállalkozó köteles a vá|tozás költségkihatásait bemutatni, és a
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6.

Megrendelővel jóváhagyatni. A vá|tozás végrehajtrása csak ilyen jóváhagyás utián lehetséges,
mert az e nélkül végzett bármilyen eltérést aYá||a|koző sajátkockánatárahajtjavégre.

Vállalkozó többletmunkákelvégzésére nem jogosult. A megvalósítás költsége nem haladhatja
meg a YáI|alkozó ajánlatában megjelölt ellenszolgáltatás összegét.

YáI|a|koző kijelenti, illetve kötelezettséget vállal arra, hogy
- a jelen szerződést, annak mellékleteivel és a kapcsolódó iratokkal együtt teljes körűen

megvizsgálta, hiánytalanul elolvasta és megértette, azt kor|átozás nélkül jelen
a|áirásáva| jogilag kötelezőnek ismeri el;

- az ajránlatkérési dokumentációt megismerte és aá a munka e|végzésének alapjául
megfelelőnektalálta;

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

- az esetleges felvilágosíLás kéréseknél kielégítő, elégséges magyaránatot kapott;

- a szerződés tárgyát jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően és az abban
szabáúyozottak szerint, a vonatkozó magyar előírásokat betartva, I. osÍályú minóségben
és I. osztályú anyagok felhasználásáva|aszerződés szerinti hatráridőben,sajátköltségén
hiba- és hiránymentesen elkészíti;

Vállalkozó a jelen szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinek harmadik személyre
történő átruhánására nem jogosult' A jelen szerződést Vállalkozónak kell teljesítenie. A
teljesítésben |0 %o feletti alvállalkozóként, illetőleg egyéb résztvevőként csak olyan személy,
illetve szervezet vehet részt, akiíamelyet Vállalkozó aján|atában megjeltilt. Felek az utóbbi
rendelkezéstől csak akkor térhetnek el, ha az általuk előre nem látható oknál fogva, a
szerződéskötést követően beállott körülmény folytrán a szerződés vagy annak egy része nem
volna teljesíthető és Megrendelő az egyéb személy, szervezet közreműködéséhezhozzájáru|t,

A 7. pontban szabáiyozottakon túlmenően Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során megjelölt
alvállalkozóin kívüli' a teljesítésben |0 %o-ot meg nem haladó mértékben résÍ vevő
a|v á||a|kozőt kizár ő|ag Megrendelő egyetértésével vehet igénybe.

9' Vállalkozó a fentiekkel össáangban igénybe vett alvállalkozőért úgy felel, mintha a munkát
maga végezte volna, a|vá||a|koző jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden
olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

ilI.

Te|jesítési határidők

l0. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó jelen szerzódésbenvá||a|t építési munkákat az
aj án|atáb an fo g l alt te lj e s íté s i ütemezé s s ze rint eW é gzi'

A kivitelezés műszaki átadéLsa megkezdésének határideje: 2009. november 9. (a
továbbiakban: befej ezési határidő).
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IV.

A fe|ek jogai és kötelezettségei, együttműködése

l 1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a je|en szerződésben foglaltak maradéktalan
megvalósítása érdekében folyamatosan együttmtíködnek, és időben tájékoztatjákegymást nem
csupán a szerződéses kötelezettségek teljesítésér<jl, de minden olyan körülményről (tény, adat,
kérdés)' amely a szeruődés teljesítésére kihatással lehet.

Fenti k<jtelezettségüknek megfelelően a felek képvise|őik ttján a későbbiekben meghatározott
időpontokban, de legalább hetente egymással személyesen egyeztetnek, helyszíni koordinációt
tartanak.

12' Vállalkozó a lefolytatott kőzbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés, illetve
Megrendelő utasításai szerint köteles elj árni.

Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést
terhesebbé'

Megrendelő köteles a munkaterületet a munka megkezdéséhez szükséges állapotban a jelen
szerződés megkötését követően meghatározott időpontban átadni. Vállalkozó köteles a
területet biaonságosan bekeríteni és tjrizni, a megfelelő baleset- és tűzvédelemről a vonatkozó
előírasoknak megfelelően gondoskodni' A felvonulás, valamint aközmú-, és energiahaszná|at
költségei Vállalkozót terhelik. A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvétel idópontjáig
Vállalkozó felelősségge| tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleértve a
munkagépek, eszközök, berendezések és építési anyagok táro|ását és őrzését, az é|et- és
vagyonbiáonságot'

Vállalkozó köteles a munkavégzést ilgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és
gyors befej ezését' Ennek megfelelően Vállalkozó koteles a Megrendelőt minden olyan
körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy határidőben
történő e|végzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesités elmulasztásából eredő kárért
Vállalkozó felelősséggel tartozik.

Vállalkozó a munka megkezdésekor a vonatkozó előírásoknak megfelelően építési naplót nyit,
s azt folyamatosan vezeti, illetőleg az építkezés helyszínén tartja a munka befejezéséig. Felek
a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges körülményt, adatot és utasítást rögzítenek az
építési naplóban'

|6. Vállalkozó felelős műszaki vezetője és adatai:

Név: Csizmazia Roland

Lakcím: 9800 Vasvár, Csörnöc u. 5.

Telefonszám: 06-30 l 689-23.87

Jogosultsági kam' Sz: MV-KÉ/B-MMK-18.10025

|7 , Megrendelő á|ta| a kapcsolattartásra kijelölt személy:

Molnár István' Németh Tamás, Heizer Zo|tán
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21.

18 .

19.

20.

24.

Vállalkozó á|ta| a kapcsolattartásra kijelölt szemé|y l szerv ezet'.

Név: Kiss Sándor fő-építésvezető

Telefonszám : 06.96 l 261 -0|0

A felek |6', |7. és 18. pontok szerinti, kijelölt képviselői jogosultak Megrendelő' il letve
Vállalkozó nevében az építési naplóba történő bejegyzésre' amely azonban nem
eredményezheti a jelen szerződés módosítását.

Megrende|ő, illetőleg az általa kijelölt személy Vagy szervezet a Vá|lalkozó' annak
alvállalkozói, illetőleg a teljesítésbe bevont egyéb közreműködők tevékenységét és
munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül, bármikor jogosult ellenőrizni' Az e||enőrzés
azonban a szükséges mértéken felül nem zavarhatja Vállalkozó munkavégzését. Megrendelő
minden beépítendő anyag és elvégzett munka ellenőrzésére jogosult a helyszínen, vagy a
gyártás helyén' Az e||enőrzést és a mintavételt végző személyeket Megrendelo jelöli ki. Az
építkezés során az előírtak szerint el kell végeztetni a megfelelő vizsgálatokat. A mintavételi
és ellenőrzési költségek a Yá||a|kozót terhelik. A Megrendelő bármilyen próba' vizsgál'at
fiiggetlen szakértő által való elvégzését elrendelheti. A vizsgálatok költségét, amennyiben
azok igazo|ják, hogy nem felel meg a minőség az e|őirtaknak' vagy a Megrendelő által adott
utasításnak, a Vállalkozó viseli. Ellenkező esetben a költség a Megrendelőt terheli. Az
eltakarásra kerülő munkák elkészültének várható időpontjáról Vál|alkozó köteles a
Megrendelőt 48 (negyvennyolc) őráva| megelőzően építési naplóban értesíteni.

Vállalkozó kötelessége a bontási anyagok, huIladékok és környezetkárosító anyagok
környezetvédelmi követelményeknek megfelelő kezelése és eIhelyezése, valamint a
munkaterület melletti csapadékvíz elvezető rendszerek műszaki á|lapotának megóvása és
ronsálódás esetén azok he|vreállítása.

v.
A szerződés teljesítése

Megrendelő kizárő|ag a hiba. és hiánymentes, I. osztályű minőségű teljesítést veszi át.

A műszaki átadás-átvételi eljárást aYá||a|koző készre jelentése a|apján a Megrende|őtúziki.
A vállalt teljesítéSi határidőre szóló készre jelentés leadásának legkésőbbi időpontja a vállalt
határidő |ejárta e|őtti 7. nap. Az eljárást a Megrendelő a készre jelentés kézheméte|e utáni
legkorábban 7. napratuziki, melynek legkésőbbi időpontja avá|Ia|tteljesítési határidő lehet.

A műszaki átadás-átvételi eljrárás kitűzésének feltétele az átadási dokumentáció jóváhagyása a
Megrendelő részérő|' Az átadási dokumentáció a megvalósulási tervek, melynek
példányszáma 4 p|d. Az átadási dokumentáció a Válla|koző készrejelentő levelének kötelező
melléklete.

A műszaki átadás.átvételi eljárás lefolytatásának és aZ üzembe helyezési eljárás
megkezdésének feltétele szükséges és a műszaki dokumentációban meghatározott valamennyi
létesítmény rendeltetésszeríjbasználatra alkalmas készültsége az e|őírt bizony|atokkal.

A műszaki átadás-átvételre és annak időpontjára a Ptk. rendelkezései az irányadők. A műszaki
átadás-átvéte| keretében észlelt üzemeltetést nem akadáIyoző hiányokat és szükséges
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kiegészítő munkákat aYá||a|kozó térítés nélkül és az akkor meshatározásra kerülő határidőre
köteles e|v égezni (hiánypótlás).

26. Az átadás-áNételi eljárás fentiek szerinti maradéktalan teljesítése esetén az e|járásről a felek
jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás sikertelen, úgy Vállalkozó
az ismételt átadás-átvételi eljárás feltételeit haladéktalanul teljesíti és az átadáS-átvételi
e lj árásra új időpont me gá|Iapítását kezdeményezi Me grende lőné l.

27. Végszámla csak a sikeres átadás-átvételi eljárást követően nyújtható be.

28. Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt határidőn belül'
illetőleg határnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át.

29. Az átadás- átvételi eljárástól számított egy éven belül az építési beruházás munkáit ismételten
megvizsgálni (utófelülvizsgá|ati eljárás)' Ezt az eljárást Megrendelő készíti elő és hívja meg
arra aYá||alkozót.

vI.
Módosítások

30. Felek tudomással bírnak arról, hogy a je|en szerzcídés módosítására közös megegyezéssel,
kizárő|ag a Kbt.-ben foglalt feltételek maradéktalan teljesülése esetén van mód. Megrendelő e
rendelkezésekre figyelemmel jogosult a kivitelezésre kerü|ő építmény vagy egyes részeinek
minőségi, mennyisé gi v á|tortatásár a.

3l. Nem minősül Megrendelő részéről történő vá|toztatásnak, ha a tervmódosítás a Vállalkozó
érdekkörében felmerült ok miatt szükséges (p|' az el<íírt anyag nem szerezhető be).

32' Minden, a jelen szerződéshez és az aú. mege|ozó kőzbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó
tervdokumentációt és egyéb okiratot a Yá||a|kozó a kivitelezhetőség szempontjábó| a
szerződéskötést megelőzően saját felelősségére ellenőrzött. Erre tekintettel a
tervdokumentáciő, illetőleg az egyéb okiratok esetleges hibájára vagy hiányosságára való
hivatkozással a későbbiek során szerződésmódosítás nem kezdeménvezhető.

33. Amennyiben a kivitelezés során előre nem |áthatő műszaki problémákkal kapcsolatosan
Vállalkozónak kérdése merül fel, úgy Megrendelő erre 5 (öt) munkanapon belül a szükséges
felvilágosítást megadj a.

34' Vállalkozó kötelezettsége, hogy aZ érdekkörében felmerülo esetleges módosítások,
pontosítások, tervérte|mezések (a továbbiakban együtt: módosítás) rendezéséhez a tervező
közreműködését és rendelkezésre á|lását biztosítsa. Abban az esetben, ha a módosítás
Vállalkozó érdekkörében merül fel, Megrendelti jogosult a módosítás szakmai
megalapozottságát Vállalkozó költségén ellenőriáetni'

35. Határidő módosítás indokául időjárási tényező nem érvényesíthető.
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39.

40.

VII.

Vállalkozási díj' fizetési feltételek

36. Vállalkozót a jelen szerződésben,meghatározott feladatok hibátlan és hiányta|an teljesítéséért
összesen 3.60|,|42,. Ft + 25 yo AFA, azazhárommi||iő-hatszázegyezer-egyszáznegyvenkettő
forint * 25 % á|ta|ános forgalmi adó összegu vál|a|kozási díj il|eti meg' Ennek megfelelően a
vállalkozási díj teljes bruttó összege: 4.501'428,. Ft, azaz négymillió-ötszázegyezer-
né gy százhuszonnyo lc for int áta|ány ár .

37 . Vállalkozó részszám|a benyújtására nem jogosu|t.

Végszámla akkor nyújtható be, ha Vállalkozó és Megrendelő a jelen szerződés szerinti átadás-
áwéte|i eljárást sikeresen lebonyolította, és az erre vonatkoző jegyzőkönyv aláírásra került.

A teljesítés igazo|ás a|apján kiállított végszám|án szereplő összeget a Megrendelő Vállalkozó
10300002-104||4|7-4902001'7 számú bankszámlájára az adőzás rendjéről sző|ő 2003. évi
XCII. törvény 36/A. $ (6) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve 30 napon belül átutalja'

Megrendelő kizárő|ag a vonatkoző jogszabályokban meghatározott alaki és tartalmi
követe lményeknek me gfe le lő számlát fo gadj a be.

4| ' Megrendelő előleget nem biztosít.

VIII.

Késedelmes teljesítés' meghiűsulás

42. Szerzódó felek megállapodnak' hogy amennyiben a Vállalkozó aján|atában foglalt teljesítési
ütemezés szerint meghatározott teljesítési határidőket Vá|la|kozó késedelmesen teljesíti, úgy
naponta 900.286,- Ft késedelmi kötbért köteles fizetni naptári napi késedelmi kötbérként.

43. Amennyiben a fenti határidők bármelyike tekintetében Vállalkozó számára felróható módon
30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik, úgy azt felek olyan fokú
szerződésszegésnek tekintik, amely alapján Megrendelő egyoldalúan gyakorolhatja elállási
jogát. Ez esetben Megrendelő a teljes vállalkozási díj 40 (negyven) Yo-ára jogosult
meghiúsulási kötbérként.

44' Megrendelő a kotbért meghaladó kárának érvényesítésére is jogosult.

45' Megrendelő a 43. pont szerinti eljárásra jogosult az alábbi esetekben is:

- Vállalkozó e|len csőd., felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul;

- Vállalkozó méltányolható ok nélkül nem kezdte meg a szerződés teljesítését;

Vállalkozó a teljesítést felfiiggesztette és Megrendelő erre irányuló írásbeli
felszólításánakkézhezvételét követő l0 (tíz) napon belül nem folytatta;

Vállalkozó a jelen szerződés rendelkezéseivel el|entétesen von be alvállalkozőt vagy
egyéb közreműködőt a teljesítésbe;
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Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

46. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően
jogosult azonnali beszedési megbízást benyújtani, illető|eg a Ptk. szerinti késedelmi kamatot
követelni.

Ix.
Szavatosság' jótállás

A jótállási garancia időtartamának lejárta előtt a felek a Megrendelő á|ta| kitizött időpontban
bejárást tartanak és az esetlegesen még fennálló hibákról, hiányosságo|<rő| jegyzőkönyvet
vesznek fel. A jegyzőkönyvben rögzített hibákat Vállalkozó legkésőbb 15 (tizenöt) napon
belül kijavítja és teljesítést írásban készre jelenti Megrendeló részére.

Vállalkozót a fentieken kívül a jogszabályokban meghatározott idejű kötelező alkalmassági
idó is terheli'

x.
E|állás a szerződéstő|

49' A Megrendelő a szerződéstől bármikor elál|hat, köteles azonban a Yá||a|koző kárát
megtéríteni.

Ha a munka végzése során a tények arra engednének következtetést, hogy a teljesítés hibás
|esz, a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött megfelelő határidó sikertelen
eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítéséből eredő jogokat.

50. Amennyiben a Vállalkoző a befejezési hatráridőhöz képest több mint 30 (harminc) napos
késedelembe kerül, az aján|atkérőnek jogában áll - az e|á||ási jogának gyakorlása és a 44.
pontban meghatározott kötbér érvényesítésén túl a Vállalkozót a munkaterületről
levonultatni és a hátralevő munkát más vállalkozóval befejeÍetni. A már teljesített
munkarészekre a Vállalkozó garanciális és szavatossági kötelezettségeit az ilyen beavatkozás
nem módosítja'

xI.
Titoktartás

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a
teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként keze|ik' Ez
értelemszerűen nem vonatkozik arÍa az információra, amely titokban tartásátjogszabály nem
teszi lehetővé.

Ha a Megrendelő a Vállalkozó teljesítése révén új elgondolásról, megoldásról vagy műszaki
ismeretről szerez tudomást, ezt a Yá||a|koző e|őzetes hozzájátrulása nélkül mással nem
közölheti.

47.

48.

51 .
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52.



XII.

Nvilatkozatok

53. Felek kijelentik, hogy

- kellő fe|hata|mazással ésjogkörrel rendelkeznekjelen szerződés a|áírásáraés teljesítésére;
- a jelen szerződés a|áírását az effe kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy vezető

testülete szabá|yszerűen engedélyezte és az megfe|e| az erre vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek;

- a jelen szerződést a fél nevében a|áírő személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által
megkívánt regisztrált a|áirási joggal rendelkezik, igy részérő| a szerződés aláírása és
teljesítése nem eredményezi más' olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat
megszegését' melyben félként szerepel;

- nincs olyan fi'iggőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely
kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy
saj át telj esítési készsé gére, illetve képességére.

54. A jelen szerződéssel kapcsolatos bármilyen kérdésben a felek írásban tesznek nyilatkozatot
egymásnak, ajánlott, tértivevényes levél útján'

XIII.

Jogviták rendezése

Felek az esetleges jogvitáikat elsódlegesen békés úton, tárryalások útján kívánják rendezni, s
csupán akkor fordulnak bírósághoz,ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.

Amennyiben atárgya|ások azok kezdeményezésétő| számított 30 (harminc) napon belül nem
vezetnek eredményre, úgy felek alávetik magukat apertárgy értékétől ffiggően aPápai Városi
Bíróság, illetve a Veszprém Megyei Bíróság kizáró|agos illetékességének.

xIv.
Biztosítás

Vá||alkozó anélkül, hogy kor|átozná a saját, vagy a Megrendelő kötelezettségeit és
felelősségét, a jelen szerződés megkötésének idtípontjától a sikeres műszaki átadás időpontjáig
kciteles

o teljes körű élet. és balesetbiztosítást kötni a beruházási program végrehajtásában
közreműködő alkalmazoÍÍaka fi'iggetleni'il attő|, hogy azok saját vagy
a|v á||a|ko zői alkal m azottai. e.

o teljes körű vagyonbiztosítáSt kötni a kapcsolatos anyagokra és eszközökre a teljes
pótlási, illetve helyreállítás i költség mértéké i g, továbbá,

o fe|elősségbiztosítáSt kötni harmadik személynek okozott károkra.

Vállalkozó köteles a tárgyi építési munkára építés.szerelési felelősségbiaosítást kötni, illetve
meglévő építés.szerelési felelősségbiáosítását atárgyi munkára kiterjeszeni.

55 .

56.

57 .

58.



60.

61.

62.

63.

64.

65.

59. Vállalkozó köteles az építés-szerelési felelősségbiáosítás kedvezményezettjeként a
Megrende|őt megjelölni'

Vállalkozó által megkötött biáosításnak ki kell terjednie a Megrendelőnél esetleg felmerülő
minden olyan veszteségre és követelésre is, amely harmadik személynek okozott személyi
sérülések' dologi károk' valamint az ezekre visszavezethető károk követkeáében jelentkeznek.

Vállalkozó vá||a|ja, hogy a fentieknek megfele|ő biztosítási szerződést - kötvényt . legkésőbb
a je|en szerződés a|áírását követcj l0 munkanapon belül bemutatja azza|, hogy ennek
elmu|asztása esetén a Megrendelő a jelen szerződéstől elállni jogosult.

Yá||a|koző vállalja, hogy a díjfizetés igazolásaként a befizetési bizonylatról rendszeresen
másolatot küld a Megrendelő részére. A Megrendelő ugyancsak jogosult a szerződéstől való
elállásra akkor, ha a Vállalkoző az esedékes biáosítási díjrészletek megfizetését elmu|asztja és
emiatt a biztosítási szerződés messzűnik'

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás során bekövetkező mindennemti
káreseményt haladéktalanul bejelent a Megrendelőnek a kárbejelentés és rendezés érdekében
történő mielőbbi szakszerű eljárás érdekében. A bejelentés elmulasáásából eredő
következmények a Vállalkozó terhére esnek.

A felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő kedvezményezettként bármely káresemény
követkeáében kártérítést kap, úgy a Y á||a|koző abban az esetben sem mentesül a teljes kár -

meg nem térült részének - megtérítése, vagy a maradékta|anu| szerződésszerű teljesítés a|ól.

Esetleges kár bekövetkezése esetén' ha a Vállalkozó egyébként oly módon teljesít, hogy a
Megrendelőt semmilyen módon kár nem éri, ilgy ebben az esetben a Megrendelő a kártérítési
összegre nem tart igényt, azt aYá||a|kozóra engedményezi,

xv.
Egyéb rendelkezések

66' Vá|lalkozó köteles Megrendelőttájékoúatni minden őt érintő, a Kbt. 99lA $ (4) bekezdésével
kapcso lato s v á|tozásr ő|.

67. Az aján|ati felhívás, a dokumentáciő, a helyszíni szemle jegyzőkönyve, Vállalkoző ajánIata,
valamint az ezen kívül feltett egyéb kérdések és az ezekre adott válaszok a jelen szerződés
elválasÍhatatlan részét képezik. Amennyiben a jelen pont szerinti okiratok, illetőleg a jelen
szerződés szövege között ellentmondás lenne, űgy az előbbi okiratok szövege azirányadő.
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68. Ugyancsak a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik aszerződés mellékletei.

l. szrímú melléklet: ajránlati felhívás és dokumentáció,

2. számű melléklet: Vállalkozó nyertes aján|ata,

3. szátmű melléklet Műszaki ütemterv

A jelen szerződésben nem szabáiyozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezés ei az tányadők.

Jelen megállapodást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés utiín, mint kinyilvránított
akaratukkal mi j óvráhagyó la g a|ánrták'
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