vÁlLAL

KozÁst

s zERZilÉs

amely létrejött egyrészrőlPápa Város önkormányzata (székhelye:8500 Pápa, Fő u. |z',
képviseletében:
Dr. Kovács Zo|tétnpolgármester,bankszám|aszám..
oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
1|748045-154294|0-00000000;
adőszám:|54294102|9)a továbbiakban,
mint Megrendelő,
másrészrőla SWIETELSKY MagyarországKft. (Székhelye:
lll7 Budapest,Irinyi József u. 4-20.,B
épületV. emelet' képviselői:Molnár Lász|ő és MihályinéVarga Erika, cégjegyzékszáma:
01-0910300002-104l
|4I7-490200|7,adőszám:14300327-2-44)
a továbbiakban,
897,738;
bankszámlaszám:
mint Vállalkozőközött az a|u|írott
helyenésnapon'az a|ábbifeltételekszerint:
I.
Előzmények
l.

Megrendelő, mint aján|atkérőa közbeszerzésekrőlsző|ő 2003. évi CXXIX. törvény (a
továbbiakban:Kbt.) a|ap1ánnyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési
eljáras) folytatottle' Megrendelő a közbeszerzésieljárás tárgyát ésmennyiségét
az ajánlati
felhívás2. pontjábanhatározta meg.
A beszerzés
tárgyaésmennyisége:
Városi utaknjárdák építése'
felújítása

2'

a

Második utca járdaépítés204 m2

a

Szövetkezet utcajórdaépítésII, ütem 785 m2

a

Téglagtóri utca környéke járdaépítés645 m2

a

Vajda lakótelep parkoló aszfaltozós 27 ] m2

a

Egressy Béni utca burkolatfelújítás640 m2

a

l.ütem 480fm
Szabó Dezső utca útfelújítós

a

Negyedik utcajárdaépítés488 m2

a

Rét utca jórdaépítés353 m2

a

Tarczy utcajárdaépítés465 m2

a

Huszór lakótelep garózselőtér burkolósa 143 m2

a

130 m2
Gróf útútcsatlakozósoképítése

Megrendelő a közbeszerzési e|járásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással
összevetette, és döntését 2009. október 2. napján kihirdette. Megrendelő kózbeszerzési
eljárásban hozott dtjntéseszerint a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő Vállalkozó
lett.

il.
A szerződés tárgya
3'

i.\

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elválla|ja a szerződéstátgyát képezo,Vl. pont
szerinti létesítmény (a továbbiakban: létesítmény) építési munkáinak teljes körű
megvalósításáta jelen szerződéshezkapcsolódó egyébmellékletek,így különösen az aján|ati
felhívás és dokumentáció tartalma szerint. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra' hogy
Megrendelő számára a jelen szerződésbenmeghatározottmunkákat saját költségéne|végzi'

h1t--

4.

Vállalkozó feladata továbbá minden egyéb a feladat megva|ósításáhozszükségesmunka
elvégzése
ésköltségeinek viselése,kü|önös tekintettelazon mellékmunkákraésráfordításokra,
amelyek a vonatkozó szabványok és a szakmai gyakorlat szerint a munka e|végzéséhez
tartoznak.

5.

A közbeszerzési eljáráshoz, illetőleg a jelen szerződéshezkapcsolódó vagy annak mellékletét
képező okiratokon kívüli egyébtervek, dokumentumok elkészítése
Vállalkoző fe|adata.Az
ilyen terveknek, dokumentumoknak minden tekintetben összhangban kell lenniük a
kózbeszerzési eljárással és a je|en szerződéssel,és azokat előzetesen Vá|lalkozó köteles
j óváhagyás céljából Megrendelőnek bemutatni.
Bármilyen a Válla|kozó vagy tervezője által kezdeményezeÍt
műszaki vá|tozás ajánlatkérői
engedélyezéseelőtt a Yá||a|kozó köteles a vá|tozás költségkihatásait bemutatni, és a
Megrendelővel jóváhagyatni. A vá|tozás végrehajtásacsak ilyen jóváhagyás után lehetséges,
mert az e nélkül végzettbármilyen eltérésta Vállalkozó saját kockázatárahajtja végre.
Vállalkozó többletmunkák elvégzésére
nem jogosult. A megvalósításköltsége nem haladhatja
meg a Vállalkozó aján|atábanmegjelölt ellenszolgáltatásösszegét.

6.

Vállalkozó kije|enti,illetve kotelezettséget
válla| arra,hogy
.

a jelen szerződést,annak mellékleteivelés a kapcsolódó iratokkal együtt teljes körűen
megvizsgálta, hiánytalanul elo|vasta és megértette,aú korlátozás né|kül jelen
a|áírásáva|jogilag kötelezónek ismeri el;

.

aZ ajánlatkérésidokumentációt megismerte és aÍ a munka e|végzésének
alapjául
megfele|őnekta|á|ta;

-

a dokumentáció ésegyébokiratok szövegétmegértette,
azokatnem tartjaértelmetlennek
vagy kétértelműnek;

-

az esetlegesfelvilágosításkéréseknél
kielégítő,elégséges
magyarázatotkapott;

-

a szerződés tárgyát je|en szerződés rendelkezéseinek megfelelően és az abban
szabá|yozottak szerint, a vonatkozó magyar előírásokat betartva, I. osáályú minőségben
ésI' osztályúanyagok felhasználásáva|a szerződésszerinti határidőben,saját költségén
hiba- éshiánymentesenelkészíti:

7.

Vállalkozó a jelen szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinekharmadik személyré
történő átruházásáta nem jogosult. A jelen szerződéstVállalkozónak kell teljesítenie.A
teljesítésben
10 % feletti alvállalkozóként' il|ető|egegyébrésÍvevőkéntcsak olyan személy,
illetve szervezet vehet részt, akltlame|yet Vá|lalkozó aján|atában megjelölt. Felek az utóbbi
rendelkezéstőlcsak akkor térhetneke|, ha az á|taluk előre nem látható oknál fogva, a
szerződéskötéstkövetően beállott körülmény folytán a szerzódésvagy annak egy részenem
volna teljesíthetőésMegrende|ő az egyébszemély,szervezetközreműködéséhezhozzájárult.

8.

A 7. pontban szabá|yozottakontúlmenőenVállalkozó a közbeszerzési eljárás során megjelölt
alvállalkozóin kívüli, a teljesítésben|0 Yo-ot meg nem haladó mértékbenrészt vevő
vehet igénybe'
alvállalkozót kizárő|ag Megrendelő egyetértéséVel

9'

Vállalkozó a fentiekkel összhangban igénybevett alvállalkozőértúgy felel, mintha a munkát
maga végeztevolna, a|vá||a|kozőjogosulatlan igénybevételeeseténpedig felelős minden
olyan kárértis, amely anélkülnem következett volna be.

III.
Teljesítési
határidők
munkákataz
10. Felek megállapodnakabban,hogy Vál|alkozójelen szerzódésben
vállalt építési
ajánlatában foglalt teljesíté
si ütemezés szerint e|végzi.
A kivitelezés műszaki átadása megkezdésének
határideje: 2009. november 16, (a
továbbiakban: befejezési határidő).

Iv.
A felek jogai éskötelezettségei'együttműködése

1 1 . Szerztídő felek megál|apodnak abban' hogy a je|en szerződésben foglaltak maradéktalan
megva|ósításaérdekébenfolyamatosan együttműködnek, ésidőben tájékoztatjákegymást nem
de minden olyan körülményről (tény,adat,
csupán a szerződéseskötelezettségekteljesítéséről,
kérdés),
amely a szerződésteljesítésére
kihatássallehet.
Fenti kötelezettségüknekmegfelelően a felek képviselőik iújána későbbiekbenmeghatározott
időpontokban,de legalább hetenteegymássalszemélyesenegyeztetnek,helyszínikoordinációt
tartanak.

t 2 . Vállalkozó

a lefolytatott közbeszerzési eljárás a|apján megkötött
Megrendelő utasításaiszerint köteles eljárni'

szerződés, illetve

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

1 3 . Megrendelő köteles a munkaterületeta munka megkezdéséhez
szükségesállapotban a jelen
szerződés megkötését követően meghatározott időpontban átadni. Vállalkozó köteles a
területetbinonságosan bekeríteniésőrizni, a megfelelő baleset-éstűzvéde|emrőla vonatkozó
előírásoknakmegfelelően gondoskodni.A felvonulás' valamint a közmű-, ésenergiahaszná|at
költségei Vállalkozót terhelik. A munkaterületátvételétő1
a műszaki átadás-átvételidőpontjáig
Vállalkozó felelősséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért,
beleértvea
munkagépek, eszközök, berendezések és építésianyagok táro|ását és őrzését,az é|et. és
vagyonbiaonságot'

t4 . Vállalkozó köteles a munkavégzést
úgymegszervezni,hogy biztosítsaa munka gazdaságosés
gyors befejezését'Ennek megfelelően Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan
vagy határidőben
körülményről haladéktalanulértesíteni,
amely a teljesítéseredményességét
történő elvégzésétveszé|yezteti vagy gáto|ja, Az érlesitéselmulasztásából eredő kárért
Vállalkozó felelőssésseltartozik'

naplót nyit,
1 5 . Vállalkozó a munka megkezdésekora vonatkozó eltjírásoknakmegfelelően építési
s aá folyamatosan vezeti, illetőleg az épitkezéshelyszínéntartja a munka befejezéséig.Felek
kapcsolatos minden lényegeskörü|ményt,adatot és utasítáströgzítenek az
a munkavégzéssel
naplóban'
építési

t 6 . Yá||a|koző felelős műszaki vezetője ésadatai:
Név: Csizmazia Roland
Lakcím: 9800 Vasvár. Csörnöc u. 5.

Telefonszám: 0ó-30 l 689-23.87
Jogosultságikam' Sz: MV-KÉ/B-MMK-1 8-l0025

r't.

Megrendelő á|ta|a kapcsolattartásrakijelölt személy:
Molnár István, Németh Tamás, Heizer Zo|tán

1 8 . Vállalkozó á|ta| a kapcsolattartásrakijelölt szemé|y
l szervezet:
Név: Kiss Sándor fő-építésvezető
Telefonszám: 06-96 l 26| -0|0

19, A felek |6., |7. és l8. pontok szerinti, kijelölt képviselőijogosultak Megrendelő' illetve
Vállalkozó nevében az építésinaplóba történő bejegyzésre, amely
eredményezhetia j elen szerző désmódo sítását.

azonban nem

20. Megrendelő, illetőleg az általa kijelölt személy vagy szervezet a Vállalkozó, annak
a|vá||a|kozői, illetőleg a teljesítésbebevont egyéb közreműködők tevékenységétés
munkavégzését
mindenfé|ekorlátozás nélkül, bármikor jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés
azonban a szükséges mértékenfeltil nem zavarhatja Vállalkozó munkavégzését.
Megrendelő
jogosult a helyszíne\ yagy a
minden beépítendőanyag és elvégzettmunka ellenőrzésére
gyártás helyén.Az e||enőrzéstés a mintavételtvégző személyeketMegrendelő jelöli ki. Az
építkezés
során az előírtak szerint el kell végeáetni a megfe|elő vizsgálatokat. A mintavételi
és ellenőrzési költségek a Vállalkozót terhelik' A Megrendelő bármilyen próba' vizsgá|at
fiiggetlen szakértő á|ta| va|ő 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 Vállalkozó köteles a
Megrendelőt 48 (negyvennyolc)őráva| megelőzően építési
naplóban értesíteni.

2 1 . Vállalkozó

kötelessége a bontási anyagok, hulladékok és környezetkárosító anyagok
környezetvédelmi követelményeknek megfelelő kezelése és elhelyezése, valamint a
munkaterület melletti csapadékvízelvezető rendszerek műszaki állapotának megóvása és
rongálódás eseténazok he|yreál lítása.

v.
A szerződésteljesítése

22. Megrendelő kizfuő|ag a hiba- éshiánymentes'I. osáályú minőségűteljesítést
veszi át.
2 3 . A műszaki átadás-áNételieljárást a Vállalkozó készrejelentésea|apján a Megrendelő ttizi ki'

A vállalt teljesítésihatáridőre szóló készrejelentésleadásának legkésőbbiidőpontja a vállalt
határidtí |ejárta e|ótti 7. nap' Az eljárást a Megrendelő a készrejelentés kézbezvéte|eutáni
határidő lehet.
legkorábban7. napratuziki, melynek legkésőbbiidőpontja avá||alt teljesítési

A műszaki átadás-átvételieljárás kitűzésénekfeltételeaz átadási dokumentáciő jőváhagyása a
a megvalósulási tervek, melynek
Megrendelő részérő|.Az átadási dokumentáció
példányszáma4 pld. Az átadási dokumentáció a Vállalkozó készrejelentő levelénekköte|ező
melléklete.

24'

A műszaki átadás.átvéte|i eljárás lefolytatásának és aZ üzembe helyezési eljárás
megkezdésének
feltételeszükségesésa műszaki dokumentációban meghatározottvalamennyi
ge az e|őírtbizonylatokkal.
létesítmény
rendeltetésszenlhasználatra
alkalmaskészültsé

25.

A műszaki átadás-áNételreésannak időpontjáraa Ptk. rendelkezéseiazirányadők. A műszaki
átadás-átvéte|keretében észlelt üzemeltetéstnem akadá|yoző hiányokat és szükséges
kiegészítőmunkákat aYá||a|kozó térítés
nélkül ésaz akkor meghatározásrakerülő határidőre
köteleS elvégezni(hiánypótlás).

26.

Az átadás-áNételieljárás fentiek szerinti maradékta|an
teljesítése
eseténaz e|járásről a felek
jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben az átadás.átvételieljárás sikertelen, úgyVállalkozó
az ismételt átadás-áNételi eljárás feltételeithaladéktalanulteljesíti és az átadás-átvételi
eljárásra új időpont megállapításátkezdeményeziMegrendelőnél.

27.

Végszámlacsak a sikeres átadéLs-átvételi
eljárástkövetően nyújthatóbe.

28.

Vállalkozó határidőben teljesít,ha az átadás-átvétela szerződésbenelőírt határidőn belül,
illetőleg határnaponmegkezdődött, kivéve,ha a Megrendelő a szolgáltatástnem vette át.

29.

Az átadás. átvételieljárástól számítottegy évenbelül az építési
beruházás munkáit ismételten
megvizsgálni (utófelü|vizsgá|atieljárás). Ezt az e|járástMegrendelő készítielő és hívja meg
arra aYá||alkozót.

vI.
Módosítások
30.

Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen szerződésmódosításáraközös megegyezéssel,
kizárő|ag a Kbt.-ben foglalt feltételekmaradéktalan
te|jesüléseeseténvan mód. Megrendelő e
rendelkezésekrefiryelemmel jogosult a kivitelezésrekerü|ő építmény
vagy egyes részeinek
minő ségi, mennyiségi v áItoztatására.

31'

Nem minősül Megrendelő részérőltörténő vá|toáatásnak, ha a tervmódosítása Vállalkozó
érdekkörébenfelmerült ok miatt szükséges(p|. az e|őírtanyagnem szerezhetőbe).

32.

Minden, a jelen szerződéshez és az azt mege|őző közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó
tervdokumentációt és egyéb okiratot a Vállalkozó a kivitelezhetőség szempontjából a
szerződéskötést megelőzően saját felelősségére ellenőrzött. Erre tekintettel a
tervdokumentáciő, illetőleg az egyébokiratok esetleges hibájára vagy hiányosságára való
hivatkozássala későbbieksorán szerződésmódosítás
nem kezdeményezhető.

33,

Amennyiben a kivitelezés során előre nem |áthatő műszaki problémákkal kapcsolatosan
Vállalkozónak kérdésemerül fel, úgyMegrende|ő erre 5 (öt) munkanaponbelül a szükséges
felvilágosítástmegadja.

34.

Vállalkozó kötelezettsége, hogy aZ érdekkörében felmerülő eset|eges módosítások,
a tervező
(a továbbiakban együtt: módosítás) rendezéséhez
pontosítások,tervértelmezések
közreműködését és rendelkezésreá||ását biáosítsa' Abban az esetben, ha a módosítás
érdekkörében merül fel, Megrende|ő jogosult a módosítás szakmai
Vállalkozó
megalapozottságátVállalkozó költségénellenőriáetni'

35.

Határidő módosításindokául időjárási tényezőnem érvényesíthető'

vu.
Vállalkozási díj' Íizetésifeltételek
36.

Vállalkozót a jelen szerződésbenmeghatározottfeladatok hibátlan éshiánytalan teljesítéséért
összesen 18.678'930,. Ft + 25 % AFA, azaz tizennyolcmi||iő-batszázhetvennyolcezerkilencszázharminc forint * 25 %oáIta|ánosforgalmi adó összegú vá||a|kozási díj illeti meg.
Ennek megfelelően a vállalkozási díj teljes bruttó összege: 23,348.662,- Ft, azaz
huszonhárommillió.háromszáznegyvennyolcezer-hatszázhaítankeffő forint áta|ányár'

37.

Vállalkozó részszám|abenyújtásáranemjogosult.

3 8 . Yégszám|aakkor nyújthatóbe, ha Vállalkozó ésMegrendelő a jelen szerződésszerinti átadásátvételieljárást sikeresenlebonyolította,ésaz erre vonatkoző jegyzőkőnyv aláírásrakerült.

39. A teljesítésigazo|ásalapján kiállítottvégszámlánszereplő összeget a Megrendelő Vállalkozó

10300002-1o4|I4|7-49Oz00I7számú bankszámlájáraaz adőzás rendjérőlszóló 2003. évi
foglaltakatfigyelembe véve30 napon belül átutalja.
XCII. törvény 36lA' $ (6) bekezdésében
kizáró|ag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott alaki és tartalmi
követe lményeknekmegfel elő szám|át fo gadja be.

40. Megrendelő

4|.

Megrendelő előlegetnem biáosít.

vilI.
meghiűsulás
Késedelmesteljesítés,
42.

Szerződő felek megál|apodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó aján|ataa|apján meghatározott
- jelen szerződés mellékletétképező ütemterv szerinti _ részenkéntiteljesítésihatáridőket
naponta a részenkéntibruttó vállalási árra
vállalkozó késedelmesente|jesíti,úgy részenként
napi késedelmikötbérként.
naptári
fizetní
köteles
kötbért
20Yokésedelmi
vetített

43.

Amennyiben a fenti határidők bármelyike tekintetébenVállalkozó számára felróható módon
30 (hárminc) napot meghaladó késedelembe esik, űgy azt felek olyan fokú
tekintik, amely a|apján Megrendelő egyoldalúangyakorolhatja elállási
oÁ-ára jogosult
",",,idé'',egésnek
jogát. Ez eietben Megrendelő a teljes vállalkozási díj 40 (negyven)
meghiúsulásikötbérként'

44,

Megrendelő a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére
is jogosult.

45.

Megrendelő a43. pont szerinti eljárásrajogosult az alábbi esetekbenis:

46.

-

Vállalkozó ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolásieljárás indul;

-

Vállalkozó méltányolhatóok nélkülnem kezdte meg a szerződésteljesítését;

-

Vállalkozó a teljesítést felfiiggesÍette és Megrendelő eÍTe irányuló
felszólításánakkézhezvételétkövető |0 (tiz) napon belül nem folytatta;

-

Válla|kozó a je|en szerződés rendelkezéseivel el|entétesenvon be alvállalkozót vagy
egyébközreműködőt a teljesítésbe;

-

Vállalkozó egyébsúlyosszerződésszegést
követ el'

írásbeli

Megrendelő fizetési késedelme eseténVállalkozó a Kbt. rendelkezéseinekmegfelelően
jogosult azonnali beszedésimegbízástbenyújtani,illetőleg a Ptk. szerinti késedelmikamatot
követelni'

Ix.
Szavatosság' jótállás
47 '

A jótálláSi garancia időtartamának lejárta előtt a felek a Megrendelő á!|ta|kitúzóttidőpontban
bejrárásttartanak és az esetlegesenmég fennálló hibákÍól, hiányosságokról jegyzőkönyvet
vesznek fel' A jegyzőktinyvben rögzített hibákat Vállalkozó legkésőbb 15 (tizenöt) napon
belül kijavída ésteljesítést
írásbankészrejelenti Megrende|őrészére,

48.

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

x.
Elállás a szerződéstő|
49'

A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles
megtéríteni.

azonban a Yá||a|koző kárát

Ha a munka végzésesorán a tények arra engednénekkövetkeztetést, hogy a teljesítéshibás
|esz, a Megrendelő a fogyatékosságkiküszöbölésére tűzött megfelelő határidő sikertelen
eltelteután gyakorolhatjaa hibás teljesítéséből
eredőjogokat.

50.

Amennyiben a Vállalkoző a befejezésihatáridőhöz képesttöbb mint 30 (harminc) napos
jogában á|| _ az e|á||ásijogának gyakorlása és a 44.
késedelembekerül, az aján|atkérőnek
pontban meghatározott kötbér érvényesítésén
túl
a Vállalkozót a munkaterületről
levonultatni és a hátralevő munkát más vállalkozóval befejeáetni. A már teljesített
munkarészekrea Vállalkoző garanciális és szavatossági kötelezettségeit az ilyen beavatkozás
nem módosítja.

xI.
Titoktartás
51.

foglaltakat,valaminta
Szerzódőfelek megállapodnakabban,hogy a jelen megállapodásban
során az egymásnakátadottinformációt bizalmasan,üzleti titokkéntkeze|ik.Ez
teljesítésük
nem vonatkozik arÍaaz információra,amely titokban tartásátjogszabálynem
értelemszerűen
teszilehetővé.

52'

révénúj elgondolásról, megoldásról vagy műszaki
Ha a Megrendelő a Vállalkozó teljesítése
ismeretről szerez tudomást. ezt a Yá||a|koző előzetes hozzáiánulása nélkül mással nem
közölheti.
XII.
Nvilatkozatok

53.

54.

Felek kijelentik, hogy
.

kellő felhatalmazássalésjogkörrel rendelkeznekjelen szerződésa|áirásáraésteljesítésére;

.

ajelen szerzódésa|áirásátazerre kijelölt vezető, illetőleg acégigazgatósága,vagy vezető
testülete szabá|yszerűen engedélyezte és az megfele| az erre vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek;

-

a jelen szerződésta fel nevébena|áirő személymegfelelő, a vonatkozó jogszabályok által
megkívánt regisárált a|áirási joggal rendelkezik, így részérő|a szerződés aláírása és
teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat
melyben félkéntszerepel;
megszegését,

-

Vagy érdekkörébenlévő más körülmény, amely
nincs olyan fiiggőben levő k<jtelezettsége
jelen
teljesítésérevagy
foglaltak érvényességére,
szerződésben
kedvezőtlenül hathat a
illetve képességére.
saját teljesítésikészségére,

A jelen szerződésselkapcsolatos bármilyen kérdésbena felek írásbantesznek nyilatkozatot
s levél útján'
egymásnak, ajánlott, tértivevénye
XIII.
Jogviták rendezése

5 5 . Felek az esetlegesjogvitáikat elsődlegesenbékésúton,tárgyalások útjánkívánják rendezni' s
csupán akkor fordulnak bírósághoz,haa tárgyalásos rendezésnem vezetett eredményre'

számított30 (harminc) napon belü| nem
5 6 . Amennyiben atárgya|ások azok kezdeményezésétő|
vezetnek eredményre'úgy felek alávetik magukat apertárgy értékétőlfiiggően aPápai Városi
Bíróság, illetve a VeszprémMegyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

xIv.
Biztosítás
57.

Vállalkozó anélkül, hogy kor|átozná a saját, Vagy a Megrendelő kötelezettségeit és
felelősségét,
a jelen szerződésmegkötésénekidőpontjától a sikeres műszaki átadás időpontjáig
köteleS
.

/

teljes körű élet-és balesetbiáosítást kötni a beruházási program végrehajtásában
közreműködő
alkalmazoÍtak'ra fiiggetlenül attól, hogy azok saját vagy
a|vá|Ia|kozői aIkal mazottai-e.
teljes körű vagyonbiztosítástkötni a kapcsolatos anyagokra éseszközökre a teljes
pótlási' illetve helyreállításiköltség mértékéig,
tov ábbá,
fe lelősségbiáosítástkötni harmadik személynekokozott károkra.

5 8 . Vállalkozó köteles a tárgyi építési
munkára építés-szerelési
felelősségbiáosítástkötni, illetve
meglévőépítés-szerelési
felelősségbiáosításátatárgyi munkára kiterjesÍeni.

59. Vállalkozó

köteles aZ
Megrendelőt megjelölni.

építés-szerelési
felelősségbiztosítás kedvezményezettjekénta

60. Vállalkozó által megkötött biáosításnak ki kell terjednie a Megrendelőnéleset|egfelmerülő
minden olyan vesÍeségreés követelésre is, amely harmadik személynekokozott személyi
sérülések,
dologi károk' valamint azezeV'revisszavezethetőkárok következtébenjelentkeznek.

6 1 . Vállalkozó vá||a|ja,hogy a fentieknekmegfelelő biztosításiszerződést- kötvényt - legkésőbb
a jelen szerződés a|áírását követő 10 munkanapon belül bemutatja azza|, hogy ennek
elmulasáása eseténa Megrendelő a jelen szerződéstőlelállni jogosult.

62. Vállalkozó

vá||a|ja, hogy a díjfizetés igazolásaként a befizetési bizonylatról rendszeresen
másolatot küld a Megrendelő részére'
A Megrendelő ugyancsakjogosult a szerződéstőlvaló
megfizetését
elmulasája és
elállásra akkor, ha a Vállalkoző az esedékesbiztosításidíjrészletek
emiatt a biztosításiszerződésmesszűnik.

63. Vállalkozó kote|ezettségetvállal arra, hogy a beruházás során bekövetkező mindennemű

káreseménythaladéktalanulbejelent a Megrendelőnek a kárbejelentésés rendezésérdekében
történő mielőbbi szakszerű eljárás érdekében.A bejelentés elmulasáásából eredő
következményeka Vál|alkozó terhéreesnek.

64. A felek rogzitik, hogy amennyiben a Megrende|ő kedvezményezettként
bármely káresemény
kap, úgy aYáI|a|koző abban az esetbensem mentesül a teljes kár követkeáében kártérítést
aló|.
meg nem térültrészének- megtérítése'
vagy a maradéktalanulszerződésszerűte|jesítés

6 5 . Esetleges kár bekövetkezése esetén,ha a Vállalkozó egyébkéntoly módon teljesít,hogy a

Megrende|őt semmilyen módon kár nem éri' úgyebben az esetbena Megrendelő a kártérítési
összegre nem tart igényt,azt aYá||a|kozóra engedményezi.

xv.
Egyébrendelkezések
mindenőt érintő,a Kbt. 99lA s (4) bekezdésével
66, Vállalkozó köteles Megrendelőttájékoztatni
kapcsolatosvá|tozásrő|.
6?.

Az aján|atifelhívás,a dokumentárciő,
a helyszíniszemlejegyzőkönyve, Vállalkoző aján|ata,
valamint az ezen kívül feltett egyébkérdésekésaz ezr,kceadott válaszok a jelen szerződés
részétképezik.Amennyibena jelen pont szerinti okiratok, illetőleg a jelen
elvá|aszthatatlan
szprződés
szövege között ellentmondáslenne,űgy u előbbi okiratokszövege aztrányadő.

68'

képezikaszerződésmellékletei'
Ugyancsakajelen szerződéselválaszthatat|anÉszét
1. szrámú
melléklet:ajánlatifelhívásésdokumentáció,
2. számí melléklet:Vállalkozó nyertesaján|ata,
3. száműmelléklet:MiÍszakiütemterv
A jelen szerződésbennem szabá|yozottkérdésekben
a Polgári Törvénykönyv, valamint a
vonatkozóegyébj ogszabályokrendelkezései
az irányadók.
Jelen megállapodásta felek
akaratukkalmindenben

iselői elolvasásésközös értelmezés
utrán.mint kinvilvanított
aga|átrták.
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