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vÁLLALKoz^i l  szurzŐnÉs

amely létrejött eg;nészről Pápa Város Önkormányzata (szék'helye: 8500 Pápa,Fó u' 12., képviseletében: Dr'
Kovács Zo|tán polgrármester, banksziám|aszám: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja 11748045-15429410-00000000;
adőszátm: I54294I02I9) a továbbiakban, mint Megrendelő,

másrészről a Magyar Aszfalt Kft (Székhelye: 1135 Budapest, Szegedi ilt35-37,, képviselője: Kovács Imre
és Somogyi Lajos cégjegyzékszáma: 01-09-468764; bankszámlaszám: I|794008-20529365-00000000'
adószám: 12141867-4-44) a továbbiakban, mint Vállalkozó között az ahiirott helyen és napon, az a|ábbi
feltételek szerint:

I.

Előzmények

1. Megrendelő, mint ajránlatkérő a közbeszerzésekől szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) alapján nyílt közbeszerzési eljrárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le.
Megrendelő a közbeszerzési eljárás tárgyát és mennyiségét az qánlrati felhívás 2. pontjábanhatározta
meg.

A beszerzés tfugya és mennyisége:

Pópa Türr Istvdn Gimnózium és Kollégium sportpóIya épí.tés 760 m2

2. Megrendelő aközbeszerzési eljarásában benyújtott ajránlatokat megvizsgálta, egymással összevetette,
és döntését 2009. október 2. napján kihirdette. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése
szerint a közbeszerzési eljarásban a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.

il.

A szerződés tárga

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elválla|ja a szerződés trírgyát képező, Vl. pont szerinti
létesítmény (a továbbiakban: létesítmény) építési munkáinak teljes köní megvalósítását a jelen
szerződéshez kapcsolódó egyéb mellékletek, így különösen az aján|ati felhívás és dokumentáció
tartalma szerint. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra) hogy Megrendelő szémfua a jelen
szerződésben meghatrározott munkákat saját költségén e|végz|

Vállalkozó feladata továbbá minden egyéb a feladat megvalósításiához szükséges munka elvégzése
és költségeinek viselése, különös tekintettel azon mellékmunkákra és ráfordításokra, amelyek a
vonatkozó szabványok és a szakmai gyakorlat szerint a munka elvégzéséheztartoznak'

A közbeszerzési eljáráshoz, illetőleg a jelen szerződéshez kapcsolódő vagy annak mellékletét képező
okiratokon kívüli egyéb tervek, dokumentumok elkészítése Vállalkozó feladata. Az ilyen terveknek,
dokumentumoknak minden tekintetben össáangban kell lenniük a közbeszerzési eljrárással és a jelen
szerződéssel, és azokat előzetesen Vállalkozó köteles jóváhagyás céljából Megrendelőnek bemutatni.

Brármilyen a Vállalkozó vagy tervezője á|ta| kezdeményezett műszaki vá|tozás ajanlatkérői
engedélyezése előtt aYá||a|koző köteles avá|tozás költségkihatásait bemutatni, és a Megrendelővel
jóvráhagyatni. A vá|tozás végrehajtása csak ilyen jóvártragyás után lehetséges, mert az e nélkül
v é gzetI' bármilyen e ltéré st a Vállalkozó saj át ko ckánatár a hajtja vé gre.

Vállalkozó többletmunkák elvégzésére nem jogosult. A megvalósítás költsége nem haladhatja meg a
Vállalkozó aján|atában megj elölt ellenszolgáltatás összegét.
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v 6. Vállalkozó kijelenti, illetve kötelezettséget vállal arra, hogy

. a jelen szerzódést, annak mellékleteivel és a kapcsolódó iratokkal eryütt 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 elvégzésének alapjául
megfelelőnek találta;

- a dokumentáció és egyéb okiratok szövegét megértette, azokat nem tartja értelmetlennek vagy
kétértelmiínek;

- az esetleges felvilágosítas kéréseknél kielégítő, elégséges magyarázatot kapott;

- a szerződés tárgyát jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően és az abban szabá|yozoÍtak
szerint, a vonatkozó magyar előírásokat betartva, I. osztályú minőségben és I. osáályú
anyagok felhasználásával a szerződés szerinti hataridőben, saját költségén hiba- és
hiánymentesen elkészíti;

7. Vállalkozó a jelen szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinek harmadik személyre történő
átrvházásá!Ía nem jogosult. A jelen szerződést Vállalkozónak kell teljesítenie. A teljesítésben I0 %o
feletti alvállalkozóként, illetőleg egyéb résztvevőként csak olyan személy, illetve szervezet vehet
részt, akiÍ.lamelyet Vállalkozó ajánlatában megjelölt. Felek az utóbbi rendelkezéstől csak akkor
térhetnek el, ha az á|tahlk előre nem |áthatő oknál fogva, a szerződéskötést követően beállott
körülmény folytán a szerződés vagy annak egy része nem volna teljesíthető és Megrende|ő az egyéb
s zemé ly, szew ezet közreműkö dé s éhe z hozzáj áru|t.

8. A 7. pontban szabályozottakon túlmenően Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során megjelölt
alvállalkozóin kívüli, a teljesítésben 10 %-ot meg nem haladó mértékben résá vevő alvállalkozót
kizáró|ag Megrendelő egyetértésével vehet igénybe.

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

ilr.

Teljesítési határidők

l0' Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó jelen szerződésben vállalt építési munkákat az
aj ánlatában fo glalt telj e sítés i ütemezés szerint e|v é gzi'

A kivitelezés műszaki átadása megkezdésének határideje: 2009. október 18. (a továbbiakban:
befejezési határidő).

rv.
A felek jogai és kötelezettségei' együttműködése

11' Szerződó felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan
megvalósítása érdekében folyamatosan együttműködnek, és időben tájékoztatják egymást nem
csupán a szerződéses kötelezettségek teljesítéséről, de minden olyan körülményről (tény' adat,
kérdés)' amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

Fenti kötelezettségüknek megfelelően a felek képviselőik űtján a későbbiekben meghatározott
időpontokban, de legalább hetente egymással személyesen egyeÍetnek, helyszíni koordinációt
tartanak.

' A' l )
W
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12.

13 .

Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési e|játrás alapján megkötött szerződés, illetve Megrendelő
utasításai szerint köteles eljárni.

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 megltatározott időpontban átadni. Vállalkozó köteles a területet
biztonságosan bekeríteni és őrizni, a megfelelő baleset- és tűzvédelemről a vonatkozó előírásoknak
megfelelően gondoskodni. A felvonulás, valamint a közmű-, és energiahasmálat költségei
Vállalkozót terhelik. A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvétel időpontjáig Vállalkozó
felelősséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszközök,
berendezések és építési anyagok tárolását és őrzését, azé|et- és vagyonbiztonságot.

Vállalkozó köteles a munkavégzést ilgy megszervezni, hogy biáosítsa a munka gazdaságos és gyors
befejezését. Ennek megfelelően Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről
haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy határidőben történő elvégzését
veszé|yezteti vagy gáto|ja. Az értesités elmulasáásából eredő kárért Vállalkozó felelősséggel
tartozik.

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

16. Vállalkozó felelős műszaki vezetőie és adatai:

Név: Fehér György

Lakcím: 8200 Veszprém Veszprémvölgyi u.25.

Telefonszám: 88/567- 1 1 0

Jogosultsági kam. Sz : FVM-Köz1'ép'-Al I9-0 1 0/ 1 1

Megrendelő á|ta| a kapcsolattartásra kijelölt személy:

Molnár István, Németh Tamás, Heizer Zo|tán

Vállalkozó á|ta| a kapcsolattartásra kijelölt személy/szerv ezet:

Név: Fehér György

Telefonszám: 88/567.1 10

19. A felek 16.,17. és 18. pontok szerinti, kijelölt képviselői jogosultak Megrendelő, illetve Vállalkozó
nevében az épitési naplóba történő bejegyzésre, amely azonban nem eredményezheti a jelen
szerződés módosítását.

20. Megrendelő, illetőleg az á|ta|a kijelölt személy vagy Szervezet aYá|la|kozó, annak alvállalkozói,
illetőleg a teljesítésbe bevont egyéb közreműködők tevékenységét és munkavégzését mindenféle
korlátozás nélkül, bármikor jogosult ellenőrizni. Az e||enőrzés azonban a szükséges ménéken felül

14.

15 .
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nem zavarhatja Vállalkozó munkavégzését. Megrendelő minden beépítendő arryag és elvégzett
munka ellenőrzésére jogosult a helyszínen, YIEY a gyártás helyén. Az e||enórzést és a mintavételt
végző személyeket Megrendelő jelöli ki' Az építkezés sorátn az előÍrtak szerint el kell végertetni a
megfelelő vizsgálatokat. A mintavételi és ellenőrzési költségek a Vállalkozót terhelik. A Megrendelő
brármilyen próba, vizsgá|at fiiggetlen szakértő által való elvégzését elrendelheti. A vizsgálatok
költségét, amennyiben azok igazo|ják, hogy nem felel meg a minőség az e|őtrtak'rtak, vagy a
Megrendelő által adott utasításnak, a Vállalkozó viseli. Ellenkező esetben a költség a Megrendelőt
terheli. Az e|takarásra kertilő munkák elkészültének vrírható időpontjáról Vállalkozó köteles a
Megrendelőt 48 (negyvennyolc) őráva| megelőzően építési naplóban értesíteni.

2I. Vállalkozó kötelessége a bontási anyagok, hulladékok és környezetkrírosító anyagok
környezetvédelmi követelményeknek megfelelő kezelése és elhelyezése, valamint a munkaterület
melletti csapadékvíz e|vezető rendszerek műszaki állapotrának megóvása és rongálódás esetén azok
helvreállítlása.

v.
A szerződés teljesítése

Megrendelő kizáró|ag a hiba. és hiránymentes, I. osztályú minőségű teljesítést veszi át'

A műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó készre jelentése a|apján a Megrendelő tűzi ki. A
vállalt teljesítési határidőre szóló készre jelentés leadásának legkésőbbi időpontja a vállalt hatráridő
|ejérta előtti 7. nap. Az eljrírást a Megrendelő a készre jelentés kézheméte|e utáni legkorábban 7.
napra{úzi ki, melynek legkésőbbi időpontja avá||a|t teljesítési hataridő lehet'

A műszaki átadás-átvételi eljarás kitíizésének feltétele az átadási dokumentáció jóváhagyása a
Megrendelő részéről. Az átadási dokumentáció - a megvalósulási tervek, melynek pé|dányszáma 4
pld. Az átadási dokumentáció a Vállalkozó készre jelentő levelének kötelezö melléklete'

A műszaki átadás.átvételi eljárás lefolytatásának és az üzembe helyezési eljárás megkezdésének
feltétele szükséges és a műszaki dokumentációban megltatározott valamennyi létesítmény
rendeltetésszeruhasználatra alkalmas készültsége az e|őirt bizonylatokkal.

A műszaki átadás-áúvételre és annak időpontjára a Ptk. rendelkezései az irányadók. A műszaki
átadás-átrétel keretében észlelt üzemeltetést nem akadá|yoző hianyokat és szükséges kiegészítő
munkákat a Vállalkozó térítés nélkül és az akkor meshatiáÍozásra kerülő határidőre köteles elvésemi
(hiánypótlás).

26' Az átadás-áNételi eljárás fentiek szerinti maradéktalan teljesítése esetén az e|járásról a felek
jegyzőkönyvet vesmek fel. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás sikertelen, úgy Vállalkoző az
ismételt átadás-átvételi eljárás feltételeit haladéktalanul teljesíti és az átadás-átvételi eljárásra új
időpont megállapítását kezdeményezi Megrendelőnél.

27. Végszrámla csak a sikeres átadás-átvételi eljrárást követően nyujtható be.

28' Vállalkozó hatráridőben teljesít, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt hataridőn belül, illetőleg
hatrírnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át.

24.

25.

|\
t4
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30.

29. Az átadás- átvételi eljárástól számított egy éven belül az építési beruházás munkáit ismételten
megvizsgálni (utófelülvizsgá|ati eljárás). Ezt az eljarást Megrendelő készíti elő és hívja meg affa a
Vállalkozót.

vI.
Módosítások

Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen szerződés módosítására közös megegyezéssel, kizárólag
a Kbt.-ben foglalt feltételek maradéktalan teljesülése esetén van mód. Megrendelő e rendelkezésekre
figyelemmel jogosult a kivite|ezésre kerülő építmény vagy egyes részeinek minőségi, mennyiségi
vá|toztatáséra.

Nem minősül Megrendelő részéről történő vá|toztatásnak, ha a tervmódosítás a Vállalkozó
érdekkörében felmerült ok miatt szükséges (p1' az e|óirt anyag nem szereáető be).

Minden, a jelen szerződéshez és az art mege|őző közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó
tervdokumentációt és egyéb okiratot a Yá||alkoző a kivitelezhetőség szempondából a
szerződéskötést megelőzően saját felelősségére ellenőrzött. Erre tekintettel a tervdokumentáció,
illetőleg az egyéb okiratok esetleges hibájÍtra vagy hiányosságára való hivatkozással a későbbiek
során szerződésmódosítás nem kezdeménvezhető.

33 ' Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható műszaki problémákkal kapcsolatosan
Vállalkozónak kérdése merül fel' úgy Megrendelő erre 5 (ö0 munkanapon belül a szükséges
felvilágosítást megadj a.

34. Vállalkozó kötelezettsége, hogy az érdekkörében felmerülő esetleges módosítások' pontosítások,
tervértelmezések (a továbbiakban együtt: módosítás) rendezéséhez a tewező közreműködését és
rendelkezésre á||ását biztosítsa. Abban az esetben, ha a módosítáS Vállalkozó érdekkörében meriil
fel, Megrendelő jogosult a módosítás szakmai mega|apozottságát Vállalkozó költségén
ellenőriaetni.

35. Határidó módosítás indokául időjarási tényező nem érvényesíthető.

VII.

Vállalkozási díj' Íizetési feltételek

36. Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért
összesen 7.680.532'- Ft + 25 yo AFA, azazHétmillió - hatszáznyolcvanezer.ötszázharminckettő
forint + 25 %o á|ta|ános forgalmi adó összegű vállalkozási díj illeti meg. Ennek megfelelően a
vállalkozási díj teljes bruttó összege: 9.600.665'- Ft, azaz Kilencmillió. hatszázezer.
hztszázhatvanöt forint áta|ány ár'

37, Vállalkozó részszám|a benyújtásara nem jogosult.

38. Végszámla akkor nyújtható be, ha Vállalkozó és Megrendelő a jelen szerződés szerinti átadás-
átvételi eljarást sikeresen lebonyolította, és az erre vonatkoző jegyzőkönyv aláírásra került.

31 .

) 2 .
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39. A teljesítés igazo|ás a|apján kiállított végszámlán szereplo összeget a Megrendelő Vállalkozó
I|794008-20529365-00000000 számű bankszámláj ára az adőzás rendjéről sző|ő 2003' évi XCII.
törvény 36/A. $ (6) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve 30 napon belül átutalja.

40' Megrende|ő kizárő|ag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott alaki és tartalmi
követelményeknek me gfe le lő szám|át fogadj a be'

4|. Megrende|ő előleget nem biáosít.

vuL
Késedelmes te|jesítés, meghiúsulás

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

43. Amennyiben a fenti határidők bármelyike tekintetében Vállalkozó számára fe|róható módon 30
(harminc) napot meghaladó késedelembe esik, úgy azt felek olyan fokú szerződésszegésnek tekintik,
amely a|apján Megrendelő egyoldalúan gyakorolhatja elállási jogát'Ez esetben Megrendelő a teljes
vállalkozási díj 40 (negy v en) %o-ár a jogosu|t meghi úsulási kötbérként.

44' Megrendelő a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére is jogosult.

45. Megrendelő a 43. pont szerinti eljárásra jogosu|t az alábbi esetekben is:

Vál|a|kozó ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul;

Vállalkozó méltányolható ok nélkül nem kezdte meg a szerződés te|jesítését;

Vállalkozó a teljesítést felfiiggesztette és Megrendelő erre irányuló írásbeli felszólításának
kézhezvéte|ét követő 10 (tíz) napon belül nem folytatta;

Vállalkozó a jelen szerződés rendelkezéseive| ellentétesen von be alválla|kozőt vagy egyéb
közreműködőt a te|j esítésbe;

Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

46, Megrendelő fizetési késedelme esetén Vá|lalkozó a Kbt. rendelkezéseinek megfeleloen jogosult
azonnali beszedési megbízást benyújtani, illetőleg a Ptk. szerintikésede|mi kamatot követelni.

rx.
Szavatosság' jótállás

47, A jótállási garancia időtartamának |ejárta e|ott a felek a Megrende|ő által kitűzött időpontban
bejárást tartanak és az esetlegesen még fennálló hibákról, hiányosságokró| jegyzőkönyvet vesznek
fel' A jegyzőkönyvben rögzített hibákat Vá|lalkozó legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül kijavítja és
teljesítést írásban készre jelenti Megrende|ő részére,
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51 .

52.

48' Vállalkozót a fentieken kívül a jogszabályokban meghatérozott idejű kötelezó alkalmassági idő is
terheli.

x.
Elállás a szerződéstő|

49. A Megrende|ő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó krírát megtéríteni.

Ha a munka végzése során a tények arra engednének követkeáetést, hogy a teljesítés hibás lesz, a
Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére tiízött megfelelő határidő sikertelen eltelte utián
gyakorolhatja a hibás teljesítéséből eredő jogokat.

50' Amennyiben a Vállalkozó a befejezési határidőhöz képest több mint 30 (harminc) napos
késedelembe kerül, az ajén|atkérőnek jogában áll _ az e|á||ásijogának gyakorlása és a 44. pontban
meghatározott kötbér érvényesítésén túl - a Vállalkozót a munkaterületről levonultatni és a hátralevő
munkát más vállalkozóva| befejeztetni. A mrár teljesített munkarészekre a Vállalkozó garanciális és
szavatossági kötelezettségeit az ilyen beavatkozás nem módosítja.

xr.
Titoktartás

Szeruődő felek megállapodnak abban' hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a
teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üZleti titokként kezelik. Ez
értelemszeníen nem vonatkozik aÍra az információra, amely titokban tartásátjogszabály nem teszi
lehetővé.

Ha a Megrendelő a Vállalkozó teljesítése révén új elgondolásról, megoldásról vagy műszaki
ismeretről szetez tudomást, eá a Vállalkoző e|őzeteshozzájáru|ása nélkül mással nem közölheti.

xII.
Nyilatkozatok

53. Felek kijelentik, hogy

- kellő fe|hata|mazással ésjogkörrel rendelkeznekjelen szerződés a|áirására és teljesítésére;

- a jelen szerződés a|áirását az eÍTe kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatősága, vagy vezető
testiilete szabályszenien engedélyeáe és az megfelel az effe vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek;

- a jelen szerződést a fel nevében aláíró személy megfelelo, a vonatkozó jogszabályok által
megkívánt regisztrált aláirásijoggal rendelkezik, igy részérő| a szeruődés aláírása és teljesítése
nem eredményezi más, o|yan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként
szerepel;

- nincs olyan fiiggoben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely
kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját
telj esítési készségére, illetve képességére.

54, A jelen szerződéssel kapcsolatos bármilyen kérdésben a felek írásban tesznek nyilatkozatot
e gymásnak, aj ánlott, tértivevényes levé 1 útj án'
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xru.
Jogviták rendezése

55' Felek az esetlegesjogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások údrán kívánják rendezni' s csupán
akkor fordulnak bírósághoz,ha atárgya|ásos rendezés nem vezetett eredményre.

56. Amennyiben a tárgya|ások azok kezdeményezésétő| számított 30 (harminc) napon belül nem
vezetnek eredményre, úgy felek alávetik magukat a pertárgy értékétől fiiggően a Pápai Városi
Bíróság, illetve a Veszprém Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

xlv.
BÍztosítás

57. Vállalkozó anélkül, hogy korlátozná a saját, vagy a Megrendelő kötelezettségeit és felelősségét, a
jelen szerződés megkötésének időpontjától a sikeres műszaki átadás időpontjáig köteles

o teljes köni élet. és balesetbiztosítást kötni a beruházási program végrehajtásában
közreműködő alkalmazottakra fiiggetlenül attól, hogy azok saját vagy alvállalkozói
alkalmazoltai-e,

e teljes köní vagyonbiaosítást kötni a kapcsolatos anyagokra és eszközökre a teljes
pótlási, illetve helyreállítási költség mértékéig' továbbá'

o felelősségbiztosítáSt kötni harmadik személynek okozott károkra.

58. Vállalkozó köteles a tárgyi építési munkára építés-szerelési felelősségbiztosítást kötni, illetve
meglévő építés.szerelési felelosségbiaosítását atárgyi munkára kiterjesaeni.

59. Vállalkozó köteles az épités-szerelési felelósségbiztosítás kedvezményezettjeként a Megrendelőt
megjelölni.

60' Vállalkozó által megkotött biztosításnak ki kell terjednie a Megrendelőnél esetleg felmerülő minden
olyan veszteségre és követelésre is, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések, dologi
károk, valamint az ezet're visszavezethető károk kovetkeztében jelentkeznek.

61. Vállalkozó vállalja, hogy a fentieknek megfelelő biáosítási szerződést - kötvényt - legkésőbb a jelen
szerződés a|áirását követő 10 munkanapon belül bemutatja azza|,hogy ennek elmulasztása esetén a
Megrendelö a jelen szerződéstől elállni jogosult.

62. Vállalkozó vá|Ia|ja, hogy a díjfizetés igazolásaként a befizetési bizonylatról rendszeresen másolatot
küld a Megrendelő részére. A Megrendelő ugyancsak jogosult a szerzódéstől való elállásra akkor, ha
a Vállalkozó az esedékes biáosítási díjrészletek megfizetését elmulasztja és emiatt a biztosítási
szerződés megszűnik.

63' Vállalkozó kötelezettséget vállal arÍa, hogy a beruhénás során bekövetkező mindennemű
káreseményt haladéktalanul bejelent a Megrendelőnek a kárbejelentés és rendezés érdekében történő
mielőbbi szakszeni eljárás érdekében. A bejelentés elmulasztásából eredő következmények a
Vállalkozó terhére esnek.
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64. A felek figzítik, hogy amennyiben a Megrendelő kedvezményezettként bármely káresemény
következtében kártérítést kap, úgy a Vállalkozó abban az esetben sem mentesül a teljes krár - meg
nem térült részének - megtérítése' vagy a maradékta|anu| szerződésszerii teljesítés alól.

65. Esetleges krír bekövetkezése esetén, ha a Yáila|kozó egyébként oly módon teljesít, hogy a
Megrendelőt semmilyen módon krár nem éri, úgy ebben az esetben a Megrendelő a kártérítési
összegre nem tart igényt, azt aYáú|a|kozóra engedményezi'

xv.
Egyéb rendelkezések

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

Az ajénl.ati felhívás, a dokumentáciő, a helyszíni szemle jegyzőkönyve, Vállalkozó aján|ata,
valamint az ezen kívül feltett egyéb kérdések és az ezek're adott válaszok a jelen szerződés
eháúaszthatatlan részét képezik. Amennyiben a jelen pont szerinti okiratok, illetőleg a jelen
szerződés szövege között ellentmondás lenne' űgy az előbbi okiratok szövege az irányadó.

Ugyancsak a jelen szerzödés elválaszthatatlan részét képezik a szetződés mellékletei.

1. számú melléklet: ajánlati felhívás és dokumentáció,

2. számű melléklet: Vállalkozó nyertes aján|ata,

3. szátmű melléklet: Műszaki ütemterv

Ajelen szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó
e gyéb j o g s zabályok rendelke zé s ei az ir ény adők,

Jelen megállapodást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés utián, mint kinyilvánított
akaratukkal mindenben megegy ezőt' j óvráhagyól ag a|áírték'

67.

68.

Pápa,2009.október 12.
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