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rcoz l'sI sZERZooÉ s

amely létrejött egyrészrőlPápa Város Önkormányzata (székhelye:8500 Pápa, Fő u. |2.,
képviseletében:
Dr. Kovács Zo|tán polgármester'bankszám|aszám:
oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
|1748045.|54294|0-00000000;
adőszám'.|54294|02|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:
0|-09897738;bankszámlaszám:
10300002.l04l|4I7-49020017,adőszám:14300327-2-44)
a továbbiakban,
mintVáIlalkozőközött az a|u|írott
helyenésnapon'az a|ábbifeltéte|ek
szerint:
I.
Előzmények
l.

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szó|ó 2003. évi CXXIX. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) a|apján nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési
eljárás) folytatott le. Megrendelő a közbeszerzési eljárás tárgyát és mennyiségétaz aján|ati
felhívás 2. pondában határoú,ameg,
A beszerzéstárgya ésmennyisége:
Erkel utca jdrdaépítés,559 m2

2.

Megrendelő a közbeszerzési e|járétsában
benyújtottaján|atokat megvizsgálta, egymással
2.
napján kihirdette. Megrendelő közbeszerzési
és
döntését
2009.
október
összevetette'
eljárásban hozott döntése szerint a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő Vá||alkozó
Iett.

il.
A szerződéstátgya

3.

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvál|a|ja a szerződés tárgyát képező, I/l. pont
szerinti létesítmény(a továbbiakban: létesítmény)építési munkáinak teljes körű
megvalósításáta je|en szerződéshezkapcsolódó egyébmellékletek,így különösen aZ aján|ati
felhívás és dokumentáciő tarta|ma szerint. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy
Megrendelő számára a jelen szerződésbenmeghatározottmunkákat saját költségéne|végzi.

4.

Vállalkozó feladata továbbá minden egyéb a feladat megvalósításához szükségesmunka
ésköltségeinekviselése'különös tekintettelazon mellékmunkákraésráfordításokra,
elvégzése
amelyek a vonatkoző szabványok és a szakmai gyakorlat szerint a munka e|végzéséhez
tartoznak.

5.

A közbeszerzési eljáráshoz, iIletőleg a jelen szerződéshezkapcso|ódő vagy annak mellékletét
Vállalkoző fe|adata.Az
képező okiratokon kívüli egyébtervek, dokumentumok elkészítése
kell lenniük a
összhangban
minden
tekintetben
dokumentumoknak
ilyen terveknek,
jelen
köteles
e|őzetesen
Vállalkozó
szerződéssel,és azokat
közbeszerzési eljárással és a
jóv áhagyás céljából Megrendelőnek bemutatni.
Bármilyen a YáI|a|kozó vagy tervezője á|tal kezdeményezettműszaki vá|tozás ajánlatkérői
engedé|yezéseelőtt a Yá||a|kozó köteles a vá|tozás költségkihatásait bemutatni, és a
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Megrende|ővel jóváhagyatni. A vá|tozás végrehajtásacsak ilyen jóváhagyás után lehetséges,
mert az e nélkül végzet1bármilyen eltérésta Vállalkozó sajátkockázatárahajtjavégre.
Vállalkozó többletmunkák e|végzésére
nem jogosult. A megvalósításkciltségenem haladhatja
meg a Vállalkozó aján|atábanmegjelölt ellenszolgáltatásösszegét.
6'

Vállalkozó kijelenti, il|etve kötelezettségetvállal arra,hogy
-

a jelen szerződést,annak mellékleteivelés a kapcsolódó iratokkal együtt teljes körűen
megvizsgálta, hiánytalanu| elolvasta és megértette, azt korlátozás nélkül jelen
a|áításáva|jogilag kötelezőnek ismeri el;

-

az ajánlatkérésidokumentációt megismerte és azt a munka e|végzésének
alapjául
megfelelőnekta|á|ta;

-

a dokumentáció ésegyébokiratok szövegét megérteffe'azokat nem tartja értelmetlennek
vagy kétértelműnek;

-

az esetlegesfelvilágosításkéréseknél
kielégítő,elégséges
magyarázatotkapott;

-

a szerződés tárgyát je|en szerződés rendelkezéseinek megfele|ően és az abban
szabá|yozoÍtakszerint' a vonatkozó magyar előírásokat betartva, I. osztályú minőségben
ésI. osÍályú anyagok felhasználásáva|a szerződésszerinti határidőben,saját koltségén
hiba- éshiánvmentesenelkészíti:

7.

Vállalkozó a jelen szerződésből eredó jogainak és kötelezettségeinekharmadik személyre
történő átrubázására nem jogosult. A jelen szerződéstVállalkozónak kell teljesítenie'A
teljesítésben
10 % feletti alvállalkozóként,illetőleg egyébrésztvevőkéntcsak olyan személy,
illetve szervezet vehet részt, akit/amelyet Vállalkozó aján|atában megielölt. Felek az utóbbi
rendelkezéstőlcsak akkor térhetnekel, ha az általuk előre nem látható oknál fogva, a
szerződéskötést követően beállott körülmény folytán a szerződés vagy annak egy része nem
volna teljesíthetőésMegrendelő az egyébszemély,szervezetközreműködéséhezhozzájáru|t'

8.

A 7. pontban szabá|yozottakontúlmenőenVállalkoző akózbeszerzési eljárás során megjelölt
alvállalkozóin kívüli, a teljesítésben|0 oÁ.ot meg nem haladó mértékbenrészt vevő
vehet igénybe.
alvállalkozót kizárő|ag Megrendelő egyetértésével

9.

Vállalkozó a fentiekkel összhangban igénybevett alvállalkozóértúgy fele|, mintha a munkát
maga végeztevolna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevételeeseténpedig felelős minden
olyan kárértis, amely anélkülnem következett volna be.
III.
Teljesítésihatáridők

l0'

munkákat az
Felek megá|lapodnakabban, hogy Vállalkozó jelen szerződésbenvál|alt építési
i ütemezésszerint eWégzi'
ajánlatában fo glalt telj esítés
A kivitelezés műszaki átadása megkezdésénekhatárideje: 2009. november 2. (a
továbbiakban:befejezésihatáridő).

IV.
A fe|ek jogai éskötelezettségei,együttműködése
ll.

Szerzódó felek megállapodnak abban, hogy a je|en szerződésben foglaltak maradéktalan
megvalósítása érdekébenfo|yamatosanegyüttműködnek, ésidőben tájékoztatjákegymást nem
csupán a szerződéseskötelezettségekteljesítésértíl,
de minden olyan körülményről (tény,adat,
kérdés),amely a szerződésteljesítésére
kihatással lehet.
Fenti kötelezettségüknekmegfelelően a felek képviselőik űtján a későbbiekbenmeghatározott
időpontokban'de |egalábbhetenteegymássalszemélyeseneryeztetnek,helyszínikoordinációt
tartanak.

12. Vállalkozó

a lefolytatott közbeszerzési eljárás a|apján megkötött
Me grende|őutasításaiszerint 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 ktivetően megbatározott időpontban átadni. Vállalkozó köteles a
területetbiaonságosan bekeríteniésórizni, a megfelelő baleset-éstűzvédelemrőla vonatkozó
előírásoknakmegfelelően gondoskodni.A felvonulás, valamint a közmű-, ésenergiahaszná|at
költségei Vállalkozót terhelik. A munkaterületátvételétől
a műszaki átadás-átvétel
időpondáig
beleértve a
Vállalkozó felelősségge| tartozik a munkaterületen végzeÍt tevékenységéért,
munkagépek,eszközök, berendezésekés építésianyagok táro|ását és őrzését,az é|et-és
vagyonbiztonságot.

1 4 . Vállalkozó köteles a munkavégzéstűgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és
gyors befejezését.Ennek megfelelően Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan
vagy határidőben
körülményről haladéktalanulértesíteni,
amely a teljesítéseredményességét
történő e|végzésétveszé|yezteti vagy gátolja. Az értesítéselmulasztásából eredő kárért
Vállalkozó felelősséggeItartozik'
naplót nyit,
1 5 . Vál|alkozó a munka megkezdésekora vonatkozó előírásoknakmegfelelően építési
s azt folyamatosan vezeti, illetőleg az épitkezéshelyszínéntartja a munka befejezéséig'Felek
a munkavégzésselkapcsolatos minden lényegeskörtilményt, adatot és utasítáströgzítenek az
építési
naplóban'

16'

Válla|kozó felelős műszaki vezetőie ésadatai:

Név: Csizmazia Roland
Lakcím:9800 Vasvár, Csömöc u. 5.
Telefonszám: 06-30 l 689-23-87
Jogosultságikam. Sz: MV-KÉ/B-MMK.1 8.l 0025

1 7 . Megrendelő áIta|a kapcsolattartásrakijelölt személy:
Molnár István' Németh Tamás, Heizer Zo|tán

1 8 . V ál lal kozó átta| a kapc so lattartásra kij el ö lt szemé|yl szervezet :
Név: Kiss Sándor fő-építésvezető
Telefonszám : 06-96 l 26I-0|0

1 9 . A felek 16., |7. és l8. pontok szerinti, kijelölt képviseloijogosultak Megrendelő, illetve
Vállalkozó nevében aZ építésinaplóba történő bejegyzésre' amely
eredményezhetia jelen szerződésmódosítását.

azonban nem

20. Megrendelő, illetőleg az általa kijelölt személy vagy szervezet a Yá||a|koző, annak

alvállalkozói' illetőleg a teljesítésbebevont egyéb közreműködők tevékenységétés
munkavégzését
mindenfélekorlátozás nélkül, bármikor jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés
azonban a szükséges mértékenfelül nem zavarhatja Vállalkozó munkavégzését.
Megrendelo
jogosult a helyszínen, vagy a
minden beépítendőanyag és elvégzettmunka ellenőrzésére
gyáttás helyén.Az e||enórzéstés a mintavételtvégző személyeketMegrendelő jelöli ki. Az
építkezéssorán az előírtak szerint el kell végeztetnia megfelelő vizsgálatokat. A mintavételi
és ellenőrzési költségek a Vállalkozót terhelik. A Megrendelő bármilyen próba, vizsgá|at
fiiggetlen szakértő által való e|végzését
elrendelheti. A vizsgálatok költségét, amennyiben
azok igazo|ják, hogy nem felel meg a minőség az e|óírtaknak,vagy a Megrendelő által adott
utasításnak,a Vállalkozó viseli. Ellenkező esetben a költség a Megrendelőt terheli. Az
eltakarásra kerü|ő munkák elkészültének várható időpontjáról Vállalkozó köteles a
Megrendelőt 48 (negyvennyolc)őráva| megelőzően építési
naplóban értesíteni.

zt.

Vállalkozó kötelessége a bontási anyagok, hulladékok és környezetkárosító anyagok
környezetvédelmi követelményeknek megfeleló kezelése és elhelyezése, valamint a
munkaterület melletti csapadékvíze|vezető rendszerek műszaki ál|apotának megóvása és
ronsálódás eseténazok helvreállítása.

v.
A szerződésteljesítése

22. Megrendelő kizárő|ag a hiba- éshiánymentes,I. osztályúminőségűteljesítést
veszíát.
z).

A műszaki átadás.áfrételi eljárást a Vállalkozó készrejelentésealapján a Megrende|ő túZi ki.
A vállalt teljesítésihatáridőre szóló készrejelentésleadásának legkésőbbiidőpontja a vá||a|t
határidő |ejárta e|őtti 7 ' nap, Az eljárást a Megrendelő a készrejelentés kézhezvéte|eutáni
legkorábban7. napratuziki, melynek legkésőbbiidőpontja a vállalt teljesítési
határidő lehet.
A műszaki átadás-átvételieljárás kitűzésénekfeltételeaz átadási dokumentáció jóváhagyása a
a megvalósu|ási tervek, melynek
Megrendelő részérő|.Az átadási dokumentáció
példányszáma4 pld. Az átadási dokumentáció a Vállalkoző készrejelentő levelénekkötelező
melléklete.

24. A

műszaki átadás-átvéte|i eljárás lefolytatásának és aZ üzembe helyezési e|járás
megkezdésének
feltételeszükségesésa műszaki dokumentációban meghatározottvalamennyi
alkalmas készültsége
az e|őirt bizonylatokkal.
létesítmény
rendeltetésszerúhasználatra

25.

A műszaki átadás-áNételreésannak időpontjára a Ptk. rendelkezéseiaz irányadők. A műszaki
átadás-átvétel keretében észlelt üzemeltetéstnem akadá|yoző hiánvokat és szükséges

kiegészítőmunkákat aYá||a|kozó térítés
né|külésaz akkor megbatározásra kerülő határidőre
köteles elvégezni(hiánypótlás).

26'

Az átadás.áNételi eljáráS fentiek szerinti maradéktalanteljesítéseeseténaz e|járásről a felek
jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben az átadás-áNételieljárás sikertelen,úgy Vállalkozó
az ismételt átadás-átvételi eljárás feltételeit haladéktalanul teljesíti és az átadás-átvételi
elj árásra új időpont me gá||apításátkezdeményeziMe grendelőnél.

27'

Végszámlacsaka sikeresátadás-átvételi
eljárástkövetően nyújtható
be.

28. Vállalkozó határidőbenteljesít,ha az átadás-átvétel
a szetződésbenelőírt határidőn belül,
illetőleghatárnapon
megkezdodött,kivéve,ha a Megrendelőa szolgáltatást
nemvetteát.
29. Az átadás-átvételieljárástól számítottegy évenbelü| az építési
beruházásmunkáit ismételten
megvizsgálni(utófelülvizsgá|ati
eljárás).Ezt az eljárástMegrendelőkészítiel<í
éshívjameg
arraaYá||alkozót.

vI.
Módosítások
30.

Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen szerződésmódosításáraközös megegyezéssel,
kizárőlag a Kbt.-ben foglalt feltételekmaradéktalan
teljesüléseeseténvan mód' Megrendelő e
rendelkezésekrefigyelemmel jogosult a kivitelezésrekerülő építmény
vagy egyes részeinek
minőségi'mennyiségiv á|toztatására.

31.

Nem minősül Megrendelő részérőltörténő vá|toúatásnak,ha a tervmódosítása Vál|alkozó
érdekkörébenfelmerült ok miatt szükséges(p|.az előírtanyag nem szerezhetőbe)'

32'

Minden, a jelen szerződéshez és az azt megelőző közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó
tervdokumentációt és egyéb okiratot a Yá||a|kozó a kivitelezhetoség szempontjából a
szerződéskötést megelőzően saját felelősségére ellenőrzött. Erre tekintettel a
tervdokumentáció, il|ető|eg az egyébokiratok esetleges hibájára vagy hiányosságára való
hivatkozással a későbbiek során szerződésmódosításnem kezdem ényezhetó.

33.

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

34.

Vállalkozó kötelezettsége, hogy az érdekkörében felmerülő esetleges módosítások,
(a továbbiakban eryütt: módosítás) rendezéséhez
pontosítások,tervértelmezések
a tervező
közreműködését és rende|kezésreá||ását biztosítsa.Abban az esetben' ha a módosítás
Vállalkozó érdekkörében merül fel, Megrende|ő jogosult a módosítás szakmai
megalapozottságátVállalkozó költségénellenőriztetni.

35.

Határidő módosításindokáu| időjárási tényezőnem érvényesíthető.

vII.
Vállalkozási díj' fizetésifeltételek
36.

Vállalkozót a jelen szerződésbenmeghatározottfeladatok hibátlan éshiánytalan teljesítéséért
összesen 3,832.0|4,. Ft + 25 ,Á Ap A, azazhárommillió.nyolcszázharminckeÍtőezer-tizennégy
forint + 25 % á|ta|ánosforgalmi adó összegű vá||a|kozásidíj illeti meg. Ennek megfelelően a
válla|kozási díj teljes bruttó összege: 4.790'0|8,- Ft, azaz négymi|lió-hétszázkilencvenezer.
tizennyolc forint áta|ányár.

37,

Vállalkozó részszám|abenyújtásáranemjogosult'

38.

Végszámla akkor nyújthatóbe, ha Vállalkozó ésMegrende|ő a jelen szerződésszerinti átadás.
átvételieljárást sikeresen lebonyolította,ésaz erre vonatkoző jegyzőkönyv aláírásra került.

39'

A teljesítésigazo|ás alapján kiállítottvégszámlánszereplő összeget a Megrendelő Vállalkozó
10300002.l04|I4I7-490200|1 számű bankszámlájára az adőzás rendjéról szóló 2003. évi
XCII. törvény 36lA. $ (6) bekezdésében
foglaltakatfigyelembe véve30 napon be|ül átutalja.

40.

Megrendelő kizárő|ag a vonatkozó jogszabályokban
követe lményeknekmegfeIelő szám|át fogadja be.

41.

Megrendeltíelőleget nem biztosít.

meghatározott alaki és tartalmi

VIII.
Késede|mesteljesítés'meghiúsulás
42.

Szerzódő felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó aján|atában foglalt teljesítési
ütemezésszerint meghatározottteljesítésihatáridőket Vállalkozó késedelmesente|jesíti,úgy
naponta958.004'- Ft késede|mikötbértköteles fizetni naptári napi késedelmikötbérként.

43,

Amennyiben a fenti határidők bármelyike tekintetébenVállalkozó számára felróható módon
30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik, úgy azt felek olyan fokú
szerződésszegésnek
tekintik, amely a|apján Megrendelő egyoldalúangyakorolhatja elá||ási
jogát' Ez esetben Megrendelő a teljes vállalkozási díj 40 (negyven) %,-ára jogosult
meshiúsulásiktjtbérként.

44,

Megrendelő a kotbértmeghaladó kárának érvényesítésére
is jogosult.

45.

Megrendelő a 43. pont szerinti eljárásrajogosult az a|ábbi esetekbenis:
-

Vállalkozó el|en csőd-, felszámolási vagy végelszámolásieljárás indu|;

-

Vállalkozó méltányo|hatóok nélkülnem kezdte meg a szerződésteljesítését;

.

Vállalkozó a teljesítést felfiiggesáette és Megrendelő eÍTe irányuló
felszólításánakkézhezvételét
követo |0 (tíz)napon belül nem folytatta;

írásbeli

Vállalkozó a jelen szerződésrendelkezéseivelellentétesenvon be alvállalkozőt vagy
egyébközreműködőt a teljesítésbe;

Vállalkozó egyébsúlyosszerződésszegést
követ el.
46.

Megrendel<íftzetési késedelme eseténYá||a|koző a Kbt' rendelkezéseinekmegfelelően
jogosult azonnali beszedésimegbízástbenyújtani'illetőleg a Ptk. szerinti késedelmikamatot
követelni.

Ix.
Szavatosság' jótállás

4 7 . A jótállási garancia időtartamának|ejárta e|őtt a felek a Megrendelő á|ta|kitíizött időpontban

bejárást tartanak és az esetlegesen még fennálló hibákról, hiányosságohő| jegyzőkönyvet
vesznek fel. A jegyzőkönyvben rögzített hibákat Vállalkozó legkésőbb 15 (tizenöt) napon
belül kijavída ésteljesítést
írásbankészrejelenti Megrende|ő részére.

4 8 . Vállalkozót a fentieken kívül a jogszabályokban meghatározotl idejű kötelező alkalmassági
idő is terheli.

Elállás
",]"-uuu..u,

49. A Megrendelő a szerzódéstő| bármikor elállhat, köteles

azonban a Yá||a|koző kárát

megtéríteni.
Ha a munka végzésesorán a tényekarra engednénekkövetkeÍetést, hogy a teljesítéshibás
|esz, a Megrendelő a fogyatékosságkiküszöbölésére tűzött megfelelő határidő sikertelen
eltelteután gyakorolhatjaa hibás teljesítéséből
eredőjogokat.

5 0 . Amennyiben a Vállalkoző a befejezési hatétridőhozképest több mint 30 (harminc) napos

jogában áll - az e|á||ásijogának gyakorlása és a 44.
késedelembekerül' az aján|atkérőnek
pontban meghatározott kötbér érvényesítésén
tul
a Vállalkozót a munkaterületről
levonultatni és a hátralevő munkát más vállalkozóval befejeáetni. A már teljesített
munkarészekrea Vállalkozó garanciális ésszavatosságikötelezettségeitaz ilyen beavatkozás
nem módosítja.

xI.
Titoktartás

5 1 . Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásbanfoglaltakat,valamint a
teljesítésüksorán az egymásnak átadott információt bizalmasan' üzleti titokként keze|ik' Ez
értelemszerűennem vonatkozik affa az információra, ame|y titokban tartásátjogszabáIy nem
teszi lehetővé.
révénúj elgondolásról, megoldásról vagy műszaki
5 2 . Ha a Megrendeló a Vállalkozó teljesítése
ismeretről szerez tudomást, ezt a Yá||alkoző e|őzetes hozzájárulása nélkül mással nem
közolheti'

XII.

t,

Nyilatkozatok

s3.

V

Felek kijelentik, hogy
-

kellő fe|hata|mazássa|
ésjogkörreI rendelkemekjelen szerződésa|áírásáraésteljesítésére;

-

ajelen szerződésa|áírásátaz erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy vezetó
testülete szabá|yszerűen engedélyezte és az megfe|e| az erte vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknekl

-

a jelen szerződésta fél nevébena|áírőszemélymegfelelő, a vonatkozó jogszabályok által
megkívánt regisárált aláírási joggal rendelkezik, így részérő|a szerzódés aláírása és
teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat
megszegését,
melyben félkéntszerepel;

-

nincs olyan függőben levő kötelezettségevagy érdekkörébenlévő más körülmény, amely
kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésbenfoglaltak érvényességére,
teljesítésére
vagy
gére,illetve képességére.
saját teljesítésikészsé

5 4 . A jelen szerződésselkapcsolatos bármilyen kérdésbena felek írásbantesznek nyi|atkozatot
egymásnak, aján lott, tértivevényeslevél útján.

xuI.
Jogviták rendezése

5 5 . Felek az esetlegesjogvitáikat elsődlegesenbékésúton,tárgyalások útjánkívánják rendezni,s
csupán akkor fordulnak bírósághoz,haa tárgyalásosrendezésnem vezetetteredményre.

s6.

Amennyiben atárgya|ások azok kezdeményezésétő|
számitott30 (harminc) napon belül nem
vezetnek eredményre,úgy felek alávetik magukat apertárgy értékétől
függően aPápai Városi
Bíróság' illetve a VeszprémMegyei Bíróság kizárólagos illetékességének'

xIv.
Biztosítás

5 7 . Vállalkozó

anélkül, hogy kor|átozná a saját, vagy a Megrendelő kötelezeffségeit és
felelősségét,
a jelen szerződésmegkötésénekidőpontjától a sikeres műszaki átadás időpontjáig
köteles
o

teUes körű élet-ésbalesetbiztosítást
kötni aberuházási program végrehajtásában
közreműködő
alkalmazotÍaka fiiggetlenül attól, hogy azok saját vagy
alvállalkozói alkalmazottai-e,

o

teljes körű vagyonbiztosítástkötni a kapcsolatosanyagokra éseszközökre a teljes
pótlási, illetve helyreállításiköltség mértékéig,
tov ábbá,

o

felelősségbiaosítástkötni harmadik személynekokozott károkra.

5 8 . Vállalkozó köteles a tárgyi építési
munkára építés-szerelési
felelősségbiáosítástkötni, illetve
meglévőépítés-szerelési
felelősségbiztosítását
atárgyi munkára kiterjesaeni.

5 9 . Vállalkozó

köteleS az
Megrendelőt megjelölni.

felelősségbiztosítás kedvezményezettjekénta
építés-szerelési

60. Vállalkozó által megkötött biztosításnakki kell terjednie a Megrendelőnélesetleg felmerülő
minden olyan veszteségreés követelésre is, amely harmadik személynekokozott személyi
sérülések,
dologi károk' valamint azeze|<revisszavezethetőkárok következtébenjelentkeznek.

6 1 . Vállalkozó vál|a|ja, hogy a fentieknek megfelelő biáosítási szerződést- kötvényt - legkésőbb
a jelen szerződés a|áirását követő 10 munkanapon belül bemutatja azzal, hogy ennek
elmulasáása eseténa Megrendelő a jelen szerződéstőlelállni jogosult.

62. Vállalkozó vá||a|ja,hogy a díjfizetésigazolásakénta beftzetésibizonylatról rendszeresen
másolatot küld a Megrende|ő részére.
A Megrendelő ugyancsakjogosult a szerződéstőlvaló
elállásra akkor, ha a Vállalkoző az esedékesbiztosításidíjrészletek
megfizetését
elmulasája és
emiatt a biáosítási szerződésmesszűnik.

6 3 . Vállalkozó

kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás során bekövetkező mindennemű
káreseménythaladéktalanulbejelent a Megrendelőnek a kárbejelentésés rendezésérdekében
történő mielőbbi szakszerű eljárás érdekében.A bejelentés elmulasztásából eredő
következmények a Vállalkozó terhéreesnek.

64. A felek rögzitik, hogy amennyiben a Megrendelő kedvezményezettként
bármely káresemény
következtébenkártérítést
kap, úgy aYá||a|koző abban az esetbensem mentesül a teljes kár meg nem téri|trészének megtérítése,
vagy a maradékta|anu|szerződésszerűteljesítésalól.

6 5 . Esetleges kár bekövetkezése esetén,ha a Vállalkozó egyébkéntoly módon teljesít,hogy a
Megrendelőt semmilyen módon kár nem éri,úgyebben az esetbena Megrendelő a kártérítési
összegre nem tart igényt'azt aYá||a|kozóra engedményezi.

xv.
Egyéb rendelkezések

66. Y á||a|koző köteles Megrendelőt tájékoztatniminden őt érintő, a Kbt. 99lA $ (4) bekezdésével
kapcsol atos v á|tozástő|.

67. Az aján|ati felhívás' a dokumentáciő, a helyszíni szemle jegyzőkönyve, Vállalkoző aján|ata,
valamint az ezen kívül feltett egyéb kérdésekés az eze|<teadoÍÍvá|aszok a jelen szerződés
e|vá|aszthatat|an
részétképezik.Amennyiben a jelen pont szerinti okiratok, illetőleg a jelen
szerződésszövege között ellentmondáslenne, űgy az előbbi okiratok szövege azirányadő'

6 8 . Ugyancsaka jelen szerződése|vá|aszthatat|anrészét
képezika szerződésmellékletei.
1. szrámú
melléklet aján|atifelhívásésdokumentáció,
2. szÁrúmellékletVállalkozó nyertesaján|ata,
3. száműmelléklet:Miiszaki ütemterv
A jelen szerződésbennem szabéúyozott
kérdésekben
a PolgríriTörvénykönyv, valamint a
vonatkozóegyébjogszabályokrendelkezései
az tányadők.
Jelen megállapodásta felek képviselőielolvasásésközös értelmezés
után,mint kinyilvánított

akaratukkal
mindenben
meggyeútriqvráhagyól
aga|áirték.
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