
VALLALKOZASI SZB,RZODE S

amely létrejött egyrészről Pápa Város Önkormányzata (szék'helye: 8500 Pápa, Fo u. 12.,
képviseletében: Dr. Kovács Zo|tén polgármester, bankszám|aszánl': oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
11748045-|5429410- 10130005; adőszétm: |54294|0219) a továbbiakban, mint Megrendelő,

másrészről a SZANYÉpszBR rpr (Székhelye:93|7 SZANY KIS U 18., képviselője:
osztrovszky Péter ügyvezető, cégegyzékszáma:08-09-002642; bankszrímlaszélm: 10101054-
57045300-01003002' adőszánn: 10747838.208) a továbbiakban, mint gesztor Vállalkozó
között azalu|itott helyen és napon, aza|ábbi feltételek szerint:

Gesáor vállalkozó a targyi munkara létrehozott konzorcium nevében teljes joggal jrír el.

A konzorcium tagjai a következők:

SZAI\IYÉPSZER Szanyí Építő. Szerelő és Szo|gáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (93|7
Szany, Kis utca 18., arlőszáma: |0747838-2-08, cégjeryzékszáma: 08-09-002642, képviseli:
osztrovszky Péter ügyvezető) gesztor tag

F+Zs BAU Epítőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Feletősségű Társaság (8500 Pápa,
Korvin utca 15., adószáma: 14647486-2-19, cégjegyzékszátma: 19.09-5l |2|7, képviseli: Fülöp Lász|ő
igyvezető)tag

LOMBARD.9I Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8500 Pápa, Második
utca 6., adőszáma: |248303|-2.|9, cégegyzékszáma: |9-09-505421, képviseli: Sági József
ügyvezető) tag

osTRYA Építő, Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Betéti Társaság (8500 Pápa, Táncsics M. utca
52, adőszáma: 27218908-2-|9, cégegyzékszáma: 19-06.502180' képviseli: Marton Sándor
ügyvezető) tag
A me gkötött konzorciumi szerződés j elen vállalko zási szerződés mel léklet ét képezi'

1. Szerződés tdrgya:

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja,

KÖz ép - Dunántúl i oper at ív P r o gr am
KDo P - 5. 2. 2 /A- 2 008 -0 0 0 4 ko dszámú pályázata

A szociális alapszolgáltatás e||átását biztosító intézményi környezet fejlesztése Pápán

a tángyban indított kozbeszerzési eljarás ajanlati felhívásában és ajránlati dokumentációjában
szereplő műszaki tartalomma| a2.lpontban rogzitett egyösszegű áta|ényáron.

o Barát u. 11. 40|9, hrsz. alatt lévő épület áta|akításával és bővítésével
kialakítandó Családsegítő és Gyermekjóléti szoIgá|at: osszes hasznos
alapterület: 1 83,46 m2, beépitett alapterül et: 2|2,| m" .

A szerződés mriszaki tartalma magába foglalja a megvalósítás minden előkészítő és
felvonulási munkáját, a közterület foglalásokat, a munkaterület átvételét, a teljes
építést, a műszaki hatósági és használatbavételi eljrírások feltételeinek biáosítását, a
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jótállási és szavatossági munkák elvégzését, a szomszédos épületeken és köztertileten
okozott károk helyreállítását, a helyszíni kivitelezéshez szükséges tervek (organizáciő,
műhely, részlet, megvalósítási, provizóriumok) elkészítését.

2. Szerződés összege:

Epítési munkák

átalány (fix) ar (Ft)
nettó összesen (Ft)
AFA egyenes (Ft)
Bruttó összesen (Ft)

Osszesen
31.482.007.-
31.482.007.-
7.870.502.-

39.352.509.-

A vállalkozási dij fedezetet nyújt Vállalkozónak az I. pontban meghatározott és a
dokumentációban rész|etezett műszaki tartalmú munkákkal összefiiggésben felmerült
összes közvetlen és közvetett költségére, kivéve azokat a költségeket, amelyeket a
je|en szerződés kifejezett rendelkezése szerint a Megrendelő visel. A vállalkozási dij
tartalmazza:
- A vállalkozási szerződés-tervezetben' az aján|ati dokumentációban és az

ajánlatban leírtakat.
- Szakfelügyelettelkapcsolatosköltségeket.
- A kivitelezéshez szükséges feltárási munkákat és ezze| kapcsolatos tervezéseket.
- Aminőségellenőrzést.
- Pgy.' elemek és berendezések próbáját, komplex próbaüzemét.
- Atadási dokumentációkcisszeállítását.
- A műszaki éúadás.átvételi eljárás lefolytatását.
- Keze|ési utasítások összeállít ását, keze|ésre vonatkozó kioktatást.
- Közterület igénybevétellel kapcsolatos költségeket.
- A felvonulási, ellátási és organizációs költségeket.
- A megvalósításhoz szükséges segédszerkezetek és berendezések igénybevételét.
- Kömyezetvédelemmel, szélsőséges időjárással kapcsolatban felmerülő

költségeket.
- A teljesítés érdekében felmerülő külön díjakat, pótlékokat.

A Vállalkoző aMegrendelő által kiadott aján|ati dokumentáció és annak részétképező
tenderdokumentációban szereplő mennyiségek tételes árazásáva| támasztotta aIá a 2.
pontban me ghatár ozott vállalko zási dij át.

Vállalkozó a jelen szerződés a|apját képező aján|ati dokumentációt felülvizsgá|ta,
észrevételezte, annak költségkihatását, a járulékos munkákkal együtt egyeztette a
szerződés megkötése előtt, ezért Vállalkozó a létesítmény megvalósítása során a
dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozással mennyiségi kifogást,
többletköltség igényt Megrendelő felé je|en szerződés megkötését követően nem
emelhet.

Vállalkozó a szeruődés tárgyát képező munkaterületet megtekintette, az aftn|ati
dokumentációt áttanulmányozta, a szükséges műszaki észrevételeket megtette és
qán|atábart szerepeltette. Vállalkozó a szerződés teljesítésével a létesítményt
rendeltetésszetú, haszná|atra alkalmas állapotban adja át Megrendelőnek. A
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Vállalkozó viseli az aiánlati dokumentáció téves értelmezésébol adódó minden
kockazatot.

A vállalkozási díj a beépítésre kerülő anyagokat is árta|mazza. A beépítésre kerülő
anyagok arainak emelkedése a vá||a|kozói díjra nincs kihatással, az egységétrak
befejezési határido figyelembevételével prognosztizáltak. Az építési naplóban a
szerződés rögzitett áras összegét érintő, vagy a teljesítés hataridejére is kiható
pótmunkát elrendelni nem lehet, azt érvényesen csak a Vállalkoző központjához
címezv e lehet eszközölni.

Vállalkozó a szerződés a|apját képező ajanlati dokumentációban szereplő
szerkezetektől és építőanyagoktól való eltérésre csak Megrendelő, vagy műszaki
ellenőrének előzetes írásos jóváhagyása esetén, és az e|téréssel érintett szerkezetek,
anyagok költségkimunkálása esetén jogosult. A közműfejlesztési hozzájá'ru|ások
költségeit (amennyiben felmerül) a Megrendelő viseli.

3. Szerződés kivitelezési hatdridői:

A szerződés telj esítésének megkezdése : A szerződés aláírásával egyidejűleg

A munka befejezési ideje: a műszaki átadás-ónételi eljárás kezdete:
20]0.március 3 ]'

(a műszaki ótadáS -átvé telt eli ár ás befej ezé s ének napj a) :
20|0. április 30.

A szetződés 1. sz mellékletét képezó és az építési munkákra vonatkozó műszaki
ütemterv szerint kell a kivitelezést folytatni, és ez adja az elszámolások alapját. A
műszaki ütemterv tartalékidők figyelembe vételével készült, ezért a teljesítési
határidőket a szélsőséges körülmények (téli időjárás, eső, feltárások, vezetékek
kiváltása stb.)nem befolyásolhatják. Ilyen körülményekre hivatkozással szerződés nem
módosítható.

4. Pénzügyi elszdmolds:

Szerződő felek megállapodnak' hogy
Yá||alkozási díjat 5 db részszámla és 1 db
alábbiak szerint:

Vállalkozó a 2. pontban meghatározott
(vég)számla benyújtás áv a| érv ényesítheti az

I .

il.

il.

IV.

sz. részszámla összege: 4.722.301.- Ft (a vállalkozási dij I5%-a)
Esedékessége: 2009. II. 20.

sz. részszámla összege: 4,72230I,. Ft (a vállalkozási dij |5%-a)
Esedékessé ge: 2009' 12. 15.

sz. részszámla összege: 4.722,30I,- Ft (a vállalkozási dij I5%-a)
Esedékessége: 2010. 01. 15.

sz. részszámla összege: 4,722,30I,- Ft (a vállalkozási di1 I5%-a)
Esedékessége: 2010. 02, 15,
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V. sz. Íészszámla összege: 7 .87 0.502,-
Esedékessége: 2010. 03. 31.

Y égszárnla összege : 4.7 2230I,- Ft
Esedékessése: 2010. 04. 30.

Ft (a vállalkozási dij 25%-a)

(a vállalkozási díj |5%-a)

Vállalkozó az e|végzett munkákról (vég)számlát bocsát ki. A kibocsátás alapja a
Megrendelő műszaki ellenőre á|tal aláirt teljesítésigazo|ás és műszaki átadáS-átvételi
jegyzőkönyv.

Aszerződés szerinti munka a2007. évi CXXVII. tv. I42.5, a|apján fordított adőzás
aIá tartozik. aminek értelmében Megrendelő köteles a ftzetendő adót a bevallásába
beállítani. A Vállalkoző szám|áibanéttháritott AFA-t nem tüntethet fel.

A teljesítésigazolás alapján kiállított rész, illetve végszámlán szereplő összeget a
Megrendelő Vállalkoző BB 10l 01054-57045300-01003002 számu bankszámlájfua,
f,rgyelemmel a 281'12006. (Xil. 23.) Kormányrendelet, a 25512006. (XII.8.)
Kormányrendelet és a 16/2006. (xI. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet vonatkozó
rendelkezéseire és az adőzás rendjéről szőIő 2003. évi XCII. törvény 36lA. $ (6)
bekezdésében foglaltakra is 60 napon belül átutalja.

Teljesítés napja: az átuta|ás napja.

Késedelmes fizetés esetén Vállalkozót a jegybanki alapkamat naptári napra vetítetten
illeti meg.

A Vállalkoző az állapotfelméréseket a Megrendelő műszaki ellenőre részére átadja
ellenőrzés és igazoló a|áírás (teljesítésigazo|ás) céljából, melyet Megrendelő műszaki
ellenőre 5 munkanapon belül e|végez. Kollaudálás esetén a Megrendelő műszaki
ellenőre értesíti erről Vállalkozót, hogy a szám|áját a kollaudálásnak megfelelően
állítsa ki. A Vállalkozó számláját a Megrendelőnek címezve nyújtja be a Megrendelő
műszaki ellenőre jóváhagyása után a teljesítést igazo|ó okmánnyal (teljesítésigazo|ás).

5. Megrendelői kiitelezettségek:

Pótmunkák elrendelésére kizárő|ag a Megrendelő jogosult. Pótmunkát Vállalkozó csak
Megrendelő elozetes írásos jóváhagyásáva| végezhet. A pótmunkák ellenértékének
elszámolása tételes elszámolással a Vállalkozó ajánlatában meghatározott
egységárakkal történik.
A pótmunkákra vonatkozó (és az aján|atban nem szereplő) egységárakat a munkiák
megkezdése előtt rögzíteni kell.
Megrendelő a szerződésszerű teljesítés átvételére és az ellenérték kifizetésére
kötelezett.
Megrendelő Lebonyolítón keresztül műszaki ellenőri tevékenységet végez, ennek
során aZ építési naplót legalább heti gyakorisággal ellenorzi. Megrendelő és
megbízottjainak jelenléte és ellenőrzése a munkavégzést nem zavarhatja,
intézkedéseik a munkák szewezéséte nem terjedhetnek ki.
Megrendelő az utasitásait az építési naplóban történő bejegyzéssel, vagy kooperációs
jegyzőkönyvben rogzített módon közli a Vállalkozóval.
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Vdllalko zói kötelezetts é g e k :

Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező beruházást a közbeszerzési eljarást
érintő dokumentumok f,rgyelembevételével kivitelezni és az előírt kikötéseket
teljesíteni.
A 29012007. (X.31.) Korm. r. betartása és a rende|et 2,-5. sz. mellékletei szerinti
dokumentálás.
Hatóságok és szakhatóságok által előírt kikötések ill. a helyszíni ellenőrzések során
előírtak teljesítése.

Vállalkozó köteles gondoskodni - a munkaterület átvételétől a műszaki átadás
|ezárásáig - a munkaterület lehatárolásárő|, a munkaterületre Vonatkoző túztendészeti-
munkavédelmi' vagyonvédelmi, közegészségügyi, kcirnyezetvédelmi- és egészségügyi
előírások végrehajtásaról illetve betartásári|. Ez a kötelezettsége a|vá||alkozóival'
munkavállalóival és az építési helyszínen tartózkodó egyéb személyekkel is fennáll.
Az aján|atban felsoroltakon kívül, a Kbt. 304. $ (2) bek. a|apján csak a Megrendelő
előzetes hozzájáru|ása esetén foglalkoztatható más |0 oÁ-on felüli alvállalkozó.
Az alvá||alkozókkal szemben támasztott vállalkozói k<jvetelmények a vállalkozói
szerződésben rögzített mértéket nem haladhadák meg (számlák, fizetési határidő,
jótállás' kötbér stb.) azoknak arányban kell lenni avá||a|t feladatok nagyságával.

Vállalkozó köteles betartani mindazon biztonsági és egyéb előírásokat, esetleges
korlátozó intézkedéseket' amelyeket Megrendelő írásban határoz meg számára a
munkaterü|et átadás - átvéte l i e lj arása s o rán.

Vállalkozó köteles az építési területen jól látható helyen a kivitelezéssel kapcsolatos
adatokat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján ta|áIhatő Arculati Kézikönyvnek
megfelelő ,,B'' típusú tájékoztatő táb|án a kivitelezés megkezdése előtt elhelyezni. A
tábla szerkezetének elkészítése és elhelyezése Vállalkoző feladata, az információs
matrica elkészítése és elhelyezése Megrendelő feladata.

Vállalkozó köteles a körnvezet mesóvására tett intézkedéseit folyamatosan
aktualizálni.

Vállalkozó a munkát a hatályos jogszabályokban meghatározott előírásoknak és
szabványoknak megfelelően köteles elvégezni.

Vállalkozó köteles a Megrendelő képviselójét értesíteni azon munkanemek
megkezdése előtt, amelyek valamely szerkezeti részt eltakarnának a munkák
megkezdése előtt minimum (munkanapot érintő) 48 órával. Amennyiben Megrendelő
képviselője az e|őzetes értesítés ellenére a takarásra kerülő szetkezetet nem tekinti
meg, Vállalkozó jogosult a munkát folytatni. Amennyiben Vállalkoző az értesítési
kötelezettségének nem tesz eleget' Megrendelő jogosult az eltakart munkákat
visszabontással ellenőrizni.

Vállalkozó köteles a290l2001.(X.31.) Korm. rendelet alapján az épitkezés kezdetétől
annak teljes befej ezéséig építési naplót vezetni.

^
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a) Vállalkozó naponta és folyamatosan rögzíti az építési naplóban az épitési

/ tevékenység valamennyi napi eseményét, a foglalkoztatott szemé|yek számát,
I
/ 

az e|végzett munka leírását' a megoldandó problémákat, melyek megoldásétt a
Megrendelőtől várja el, és valamennyi fontosabb köriilményt' arni az építési
tevékenység későbbi folytatásában visszatiikröződik.

b) Az építési naplót állandóan a munkaterületen kell tartani és szavatolni kell,
hogy az iiletékes személyek - a Megrendelő és megbízott műszaki ellenőrei,
v al amint tew ező _ számár a hozzáférhető l e gyen.

c) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a műszaki ellenőrök, tervezők
bejegyzéseivel kapcsolatos álláspontját 3 napon beltil rogzítenie kell írásban az
építési naplóban.

d) A Megrendelő és a Yál|a|koző az épitési munkák megkezdésével egyidőben
megadja az épitési terület felelősének és helyettesének nevét, elérhetőségét,
illetékességüket, és ezeket az adatokat az épitési naplóban rögzítik.

e) Az építési naplóban tett bejegyzések csak a megrendelő műszaki ellenőrének
igazo|ásáv al érvénye sek.

Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy csak olyan anyagokat és tárgyakat használ fel,
melyek az ő tu|ajdonában vannak és amelyekkel szemben harmadik felek semmiféle
j ogokat nem érvényesíthetnek.

Ha a Vállalkozó ellen felszámolási vagy végelszámolási eljarás indulna, akkor a
Megrendelő jogosult az errő| való tudomásszerzést követően, a munkák szakértővel
való felmérésére és a munkáknak _ a Vállalkozó költsésére történő _ haladéktalan
továbbadásfua egy másik Vállalkozó felé.

Vállalkozó köteles aszerződés a|apjátképezó aján|ati dokumentációban meghatározott
minő sé get, a kö ltsé gveté sben ft gzitett típusoknak me gfe lelően bizto sítani.

Amennyiben a tervezettő| eltérő kivitelezés szükségessége merül fel, t,gy azt
Vállalkozó köteles jelezni a Megrendelőnek, vagy megbízottjának a szükséges
intézkedések megtételéhez.
A kivitelezés megkezdése előtt köteles a Megrendelőnek a lényeges anyagok
minőségét bemutatni, ill. biztosítani a közös kiválasztás lehetőségét (tetőcserép,
hide gburko latok, szerelvények, kül ső fa aj tók).

Vállalkozó köteles a megrende|ő á|tal kijelölt társkivitelezőt a munkateri'ileten eltűmi.

L e b o ny o lító felad at ai :
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult je|en szeruődésból származő
bizonyos feladatainak e||átásfua külön szerződésben rogzített feltételek szerint
Lebonyolítót megbízni.
Lebonyolítő kizárő|ag a Megrendelővel kötött külön szerződés keretén belül jogosult
eljárni.

Minős égi követelmény ek :
Vállalkozó a kivitelezési munkát a vonatkozó Magyar Szabványok és előírások
szerint' azok b etartásáv a| v égzi.
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V
Vállalkozó köteles a szerződés 1. pontjában leírt munkát a 2. pontban szereplő díjért a
Magyar Szabvány szerinti I. osztályú minőségben kivitelezni. Amennyiben a munkrík
megítélésében véleménykülönbség van, a szerzódő felek a vonatkozó jogszabályok
szerint ezen jogkörrel felhatalmazott szewezet bevonásáva| határozzék meg a
minőséget. AvizsgáIatok költségeit a minőséget tévesen megítélő fé| fizet|

Vállalkozó köteles minden felhasznált anyagról és szerkezetről a gyártő és forgalmazó
vállalatokról a minőségi tanúsítványt beszerezni és azokat az építési naplóhoz csatolni.

A Vállalkoző az elkészült szerkezetek minőségét próbákkal köteles ellenőrizni, mely
próbák eredményét az építést naplóban rögzíti.

Az egyéb építési munkákat a szakági sajátosságoknak megfelelően köteles minosíteni,
ill. a minősítést dokumentálni.

9. BiztosíttÍsok:

Vállalkozó a saját költségére és a saját nevében tartozik biztosítást kötni:

a) Teljeskörű építési biztosítást, ideértve a szavatosságibiztosítást is a szerződés
tárgyára és valamennyi, a szetződéses cél elérése céljából az épitési területen
ta|áIhatő építéshelyi berendezésre és segédanyagra' az építés kezdo
időpontjától a műszaki átadás |ezárásáig.

b) Felelősség biztosítást az építési területen jogszerűen tartózkodó szemé|yzetre
baleset, sérülés bekövetkezés esetére az építés kezdetétől a műszaki átadás
|ezárásáig,

c) A Vállalkozó külön biztosítani tartozik a dolgozóit a garanciális idő a|att a
létesítmény teniletén v égzett munkálatokra.

A fenti biztosítások Megrendelő felé történő bizonylatol ása a szerződéskötéssel
egyidejűleg esedékes.

10. A létesítmény dtűdds-átvétele:

A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a munkák befejezéséről írásban értesíteni. A
Megrendelő a készrejelentő levél kézhezvéte|étő| szétmított 15 napon belül köteles
meghatározni az átadás-átvételi eljárás idopontját és az illetékes hatóságokat és
szerveket effe a határidőre meghívni.

Vállalkozó a következő okmányokat bocsátja a Megrendelő rendelkezésére magyar
nyelven azátadás átvétel kezdetéig, de legkésőbb annak befejezéséig:

a) Az építés kivitelezésekor a Vállalkozó által beszerzett, minőséget igazoló
bizonylatos és vizsgálati eredmények.

b) Yá||alkoző szabványosságról szóló nyilatkozatai, hogy az építmények, az
elkészült és felhasznált szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett
szabványoknak megfelelnek.

c) Kezelési és használati utasítás elkészítése és átadása üzemeltető részére.
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A Vállalkozó tevékenységéből eredő, az izembehelyezéshez és haszná|atbavéte|hez
szükséges hatósági nyi|atkozatokat köteles biztosítani. A műszaki teljesítés a műszaki
átadás- átv étel sikere s |ezár ásáv a| záru|,

l1. Megrendelő és Ydllalkouj képviselete:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatosan

Megrende|ő részérő|z
Németh Tamás műszaki osztályvezető

Heizer Zoltán beruhózósi csoportvezető
Szabó József beruházási ügyintéző

Vállalkozó részérő|:
o sztrovszky Péter íjgyv ezető

jogosult eljárni.

Megrendelő műszaki ellenőre és adatai:

Név: VESZPREMBER ZRT.

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2lA

Telefonszám: 06-8 8-423 -087

1 2. Jótdlldsí és szavatosságí feltételek:

A Vállalkoző szavatolja, hogy az á|ta|a létrehozott létesítmény minősége mind a
felhasznált anyagok, mind a létesítmény szerkezete és kivitele szempontjából a
dokumentációnak, továbbá a jelen szerződés 8. pontjában foglalt minőségi
követelményeknek mesfelel.

A Vállalkozó a létesítmény átadás-átvételétől számított 60 hónap időtartamra jótállási
kötelezettséget vállal az I. pontban leírtak teljesítéséért.

Megrendelő tartozik a jótállási idő alatt fellépő hiányosságokat a Vállalkozónak
haladéktalanul, de legkésőbb a jótállási idő lejártáig a Vállalkozó tudomásara hozni. A
Vállalkozó tartozik a hibabejelentést követően haladéktalanul intézkedni a kijavítás,
illetve a csere érdekében.

Amennyiben a kijavítást vagy a cserét a bejelentéstől számított 15 napon belül nem
végzi eI Vállalkozó, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére azt más
kivitelezővel elvégeztetni, és annak igényelt költségét a Vállalkozótól igényelni.

Vállalkozó 2.203.740,- Ft összegű jóteljesítési biztosítékot köteles biztosítani a
szerződéskötéssel egyidejűleg a műszaki átadás átvételi eljárás sikeres lezárásáig
melyből a nettó vállalkozási dij 3%-ának megfelelő összeg jótállási biztosítékká válik
a sikeres műszaki átadás-átvételi eljarás lezárásakor a jótállás időtartamára (60 hónap).
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A biztosíték kedvezményezettje a Megrendelő. A jótállási biztosíték a kötelező kettő év
jótállási időre áll rendelkezésre.
Vállalkozónak a fenti biztosítékokat a Kbt. 53.$ (6) bekezdés a) pontja alapján kell
nyújtania.

Vállalkozó az á|ta|a megvalósított kivitelezési munká|<ra - azok rendeltetésszení
haszná|ata esetében _ a 11/1985. (vI.22.) Évtr't-Ipv-KM-MÉM-BKM sz. együttes
rendelet mellékletében rögzített alkalmassági időket szav ato|ja.

Az átadás-átvétel napjától számitott 12 hőnapon belül a jelen szerzódés alapján
e|végzett munkákat ismételten felül kell vizsgálni. Megrendelő készíti e|ő ezt az utő-
felülvizsgálati eljarást, melyre a Vállalkozót meg kell hívnia' 8 nappal az e|járás
megkezdése előtt, a Megrendelő hibajegyzékének egyidejű csatolásával. Felek az
ellenőrzési eljárásról jegyzőkönyvet tartoznak felvenni. A jegyzőkönyvnek
tarta|maznia kell a résztvevoknek az e|Ienőrző szemlén tett nyilatkozatait, továbbá a
Vállalkozó által elismert hibák kijavítási határidejét.

13. A szerződésszegés következményei:

A Vállalkozőnak felróható késedelem esetén:
A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítési késedelmének esetére a késedelem minden
naptári napja után 100.000,- Ft/nap késedelmi kötbért megfizetni.

A Vállalkozőnak felróható okból történő meghiúsulás esetén:
A Vállalkozó érdekkörében felmerült bármely okból bekövetkező teljes, vagy
részleges meghiúsulás esetén a Vállalkozó 8.000.000,-Ft meghiúsulási kötbért köteles
ftzetni, és tartozik megtéríteni a Megrendelőnek a meghiúsulási kötbért meghaladó,
ezze| összefiiggő kárát és többletköltségét. Az ilyen károk, vagy többletköltségek
fedezeteként a Megrendelőt visszatartási jog illeti meg a Vállalkozó ve|e szemben
esedékessé vált követeléseire, és zálogjog illeti meg aZ építési helyen található
vagyontárgyaira.

Amennyiben Vállalkozó a szeruődéshez képest 10 naptári napot meghaladó
késedelembe esik, Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú nyilatkozatta| e|á||ni,
a meghiúsulási kötbért, valamint a meghiúsulás miatti kárát és többletköltségét
érvényesíteni, Az elállásnak a Yá||a|kozó részére írásban történő bejelentése után 8
naptári napon belül a Vállalkozó köteles az épitési területet a Megrendelőnek átadni,
az ott található anyagok, szerkezetek, egyéb targyak leltárba vételét, va|amint az
elkészült munkák állapotfelvételét követően. Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult
a munkaterületen lévő, és a Vállalkozó tulajdonát képező tárgyakat a Vállalkozó
költségén a Vállalkozó telephelyére szállítani, ha a Megrendelő nem kíván élni
záIogogávaI.

14. Egjléb rendelkezések:

Vállalkozó a teljesítés érdekében a 6. pont szerint jogosult a|váI|a|kozót igénybe
venni.
A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóiért úgy felel, mintha a munkát maga
végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó miatt felelős minden
kárért. amelv e nélkül nem következett volna be.
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I 5. JoglittÍk rendezése:

Felek ftgzítik,hogy jelen szerződés közbeszeruési eljarás eredményeként jött létre, így
aszerződés teljesítése, módosítása során a Kbt. előírásai érvényesek.

A jelen szeruődésben nem szabáIyozott kérdésekben a Magyar Köaarsaság Polgrári
Törvénykönyve megfelelő rendelkezései és a vonatkoző egyéb jogszabáIyok az
iranyadók.
A vitás ügyekben a perértéktől ftiggően a Pápai Vrírosi Bíróság, illetve a Veszprém
Megyei Bíróság az illetékes.

A szetződés alapdokumentuma az ajan|att dokumentáció és a Vállalkoző ajánlat4
valamint a közbeszerzési eLjfuás ideje alatt keletkezettva|amennyi dokumentum.

Pópa, 2009. október 29.
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93'17 Szanv, Kis u. 18.

AdTszám: loulasa.z.oa
Íel 'l|ax: 96t287 -897

Ellenjeryzem:

Pápa, 2009. október 29. -{í7il'---.
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