vÁLLAL KozÁsr s zuRzioÉ s
amely létrejöttegyrészrőlPápa Város Önkormányzata (székhelye:
8500 Pápa, Fő u. 12.,
képviseletében:
oTP Banli Rt. Pápai Fiókja
Dr. Kovács Zoltán polgármester,banksziím|aszán:
|1748045.154294|0.00000000;
adőszémt
a továbbiakban,
mint Megrendelő,
|5429410219)
(Székhelye:93l7SZANY KIS U 18., képviselője:
másrészrőla SZANYÉpszBR rrr
osztrovszky Péterügyvezető, cégsegyzéksziíma:08-09-002642;
bankszámlaszárn:1010105457045300-01000009'
adőszám:|0747838.208)a továbbiakban,mint Vállalkozó között az
alulírotthelyenésnapon,az a|ábbifeltételekszerint:
I.
E|őzmények

1.

Megrendelő,mint ajánlatkérőa közbeszerzésekrőlszőIő 2003.éviCXXIX. törvény(a
továbbiakban:Kbt.) 252. $ (1) bekezdése) pontja a|apjénhirdetménynélküli
közbeszerzési eljrírást (a továbbiakban: közbeszerzési eljarás) folytatott le.
Megrendelőa közbeszerzésteljrírástargyátésmennyiségét
az Ajanlattételifelhívás2.
pontjában ltatátoztameg.
Abeszeruéstrírgyaésmennyisége:
Pdpai vdrosi óvodtÍk infrastrukturdlis fejlesztésesorún felmeriilt kiegészítő
építési
munkdk (pótmunkdk) kivitelezés
e

2.

Megrendelőa közbeszerzésieljarásábanbenyújtott
ajanlatotmegvizsgálta,atárgyalást
követően döntését2009. október 13. napjan kihirdette.Megrendelő közbeszerzési
eljarásbanhozott döntése szerint a közbeszerzési eljárásbana nyertes ajanlattevő
Vállalkozó lett.
il.
A szerződéstárgya

3.

trárgyátképezo,I/I.
Megrendelőmegrendeli,Vállalkozó pedig elvállaljaa szerződés
(a továbbiakban:létesítmény)
pont szerinti létesítmény
építési
munkáinakteljes köní
kapcsolódó egyébmellékletek,így különösen az
megvalósításáta je|en szeruődéshez
Ajanlattételifelhívás és dokumentáció tartalmaszerint. Vállalkozó kötelezettséget
meghatározottmunkákat
vállal arra,hogy Megrendelő szánnéra
a jelen szerződésben
saját költségéne|végzi.

4.

Vállalkozó feladata továbbá minden egyéba feladat megvalósításáhozszükséges
és
ésköltségeinekviselése,különös tekintettelazon mellékmunkrákra
munkaelvégzése
ráfordításokra,amelyek a vonatkozó szabvanyokés a szakmai gyakorlat szerint a
z tartoznak.
munka elvégzéséhe

5.

A közbeszerzési eljáráshoz, illetőleg a jelen szerződéshez kapcsolódó vagy annak
mellékletét képező okiratokon kívüli egyéb tervek, dokumentumok elkészítése
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Vállalkozó feladata. Az ilyen terveknek, dokumentumoknak minden tekintetben
összhangban kell lenniük a közbeszerzési eljárással ésajelen szerződéssel,ésazokat
előzetesen Vállalkozó köteles jóvahagyás céljából Megrendelőnek bemutatni.
Bármilyen a Vállalkozó
vagy tewezője áItaI kezdeményezett műszaki vá|tozás
ajránlatkérőiengedélyezéseelőtt a Vállalkozó köteles a vá|tozás költségkihatásait
bemutatni, és a Megrendelővel jóvráhagyatni. A változás végrehajtása csak ilyen
jóvríhagyás után lehetséges,mert az e nélkül végzettbármilyen eltérésta Vállalkozó
saját ko ckrízatfua hajtja végre.
Vállalkozó többletmunkák elvégzésére
nem jogosult. A megvalósítás költsége nem
haladhatjameg a Vállalkozó ajén|atábanmegjelöltellenszolgáltatás összegét.

6.

Vállalkozó kijelenti, illetve kötelezettségetvállal arra, hogy
-

a jelen szerződést,annak mellékleteivel és a kapcsolódó iratokkal együtt teljes
könien megvizsgálta, hiánytalanul elolvasta ésmegértette,aztkor|átozás nélkül
jelen a|áírásávaljogilag kötelezőnek ismeri el;

-

az ajrínlatkérési
dokumentációt megismerte ésazt a munka elvégzésének
alapjául
megfelelőnek találta;

.

a dokumentáció és egyéb okiratok szövegét megértette, azokat nem tartja
értelmetlennekvagy kétértelműnek;

-

az esetlegesfelvilágosítás kéréseknél
kielégítő,elégségesmagyaránatotkapott;

-

a szetződés ttírgyátjelen szerzódésrendelkezéseinekmegfelelően és az abban
szabá|yozottak szerint, a vonatkoző magyar előírásokat betartva, I. osztályu
minőségben és I. osztályú anyagok felhasználásával a szerződés szerinti
hatráridőben,saját költségénhiba- éshiánymentesen elkészíti;

7.

Vállalkozó a jelen szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinek harmadik
személyre történő átruházásara nem jogosult. A jelen szerzódést Vállalkozónak kell
teljesítenie.A teljesítésben10 oÁ fe|ettialvállalkozóként, illetőleg egyébrésztvevőként
csak olyan személy, illetve szewezet vehet részt,akitlamelyet Vállalkozó ajanlatában
megjelölt. Felek az utóbbi rendelkezéstőlcsak akkor térhetnekel, ha az általuk előre
nem látható oknál fogva, a szerzódéSkötéStkövetően beállott körülmény folytán a
szerződés vagy annak egy része nem volna teljesíthető és Megrende|ő az egyéb
személy,szervezet közreműködéséhez hozzájáru|t.

8.

A 7. pontban szabáIyozottakon túlmenően Vállalkozó a közbeszerzési e|jótás során
megjelölt alvá||a|kozóin kívüli, a teljesítésben10 %o-otmeg nem haladó mértékben
vehet igénybe.
résztvevő a|vá||a|kozőtkizarőIag Megrendelő egyetértésével

9.

Vállalkozó a fentiekkel összhangban igénybevett alvállalkozóért úgy felel, mintha a
munkát maga végezte volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevételeeseténpedig
felelős minden olvan kárértis. amelv anélkülnem következett volna be.
ilI.
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Teljesítésihatáridők
10. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó jelen szerződésben vállalt építési
munkákat az aján|atábanfoglalt teljesítésiütemezésszerint e|végzi.
A kivitelezés mriszaki átadása megkezdésénekhatarideje (a továbbiakban: befejezési
határidő):
2009. október 31.
Vállalkozó eloteljesítésrekizárólag a Megrendelővel kötött
szerintjogosult.

külön

megállapodás

IV.
A felek jogai éskötelezettségei,együttműködése

1 1 . Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak

maradéktalan megvalósítása érdekébenfolyamatosan együttműk<jdnek,és időben
tÍ$ékoztatjákegymást nem csupán a szeruődéseskötelezettségek teljesítéséről,de
minden olyan körülményről (tény, adat, kérdés),amely a szerzódés teljesítésére
kihatással lehet.

Fenti kötelezettségüknek megfelelően a felek képviselőik ilt1án a későbbiekben
meghatározott időpontokban, de legalább hetenteegymással személyesenegyeáetnek,
helyszíni koordinációt tartanak.

1 2 . Vállalkozó a lefolyatott közbeszetzési eljárás alapján megkötött szerződés, illetve
Megrendelő utasításaiszerint köteles eljárni.

illetőleg nem teheti a teljesítést
Az utasításnem terjedhetki a munka megszervezésére,
terhesebbé.

1 3 . Megrendelő köteles a munkaterületet a munka megkezdéséhezszükségesállapotban a

jelen szerződés megkotésétkövetően meghatározott időpontban átadni. Vállalkozó
köteles a terÍiletet biztonságosan bekeríteni és őrizni, a megfelelő baleset- és
tűzvédelemrő|a vonatkozó előírásoknak megfelelően gondoskodni. A felvonulás,
valamint a közmű., ésenergiahaszná|atköltségei Yá|Ialkozőt terhelik' A munkaterület
átvételétőla műszaki átadás-átvételidőpontjáig Vállalkozó felelősséggel tartozik a
beleértve a munkagépek, eszközök,
munkaterületen végzett tevékenységéért,
azé|et-ésvagyonbiztonságot.
anyagok tárolásátésőrzését,
ésépítési
berendezések
köteles a munkavégzéstugy megszervezni, hogy biztosítsa a munka
gazdaságos és gyors befejezését.Ennek megfelelően Vállalkozó koteles a
Megrendelőt minden olyan ktirülményről haladéktalanulértesíteni'amely a teljesítés
veszé|yeztetivagy gáto|ja. Az
vagy határidőben történő e|végzését
eredményességét
értesítés
elmulasztásából eredő kurértVállalkozó felelősséggeltartozik.

1 4 . Vállalkozó
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15. Vállalkozó a munka megkezdésekor
a vonatkozó előírásoknakmegfelelően építési
naplót nyit, s azt fo|yamatosanvezeti,illetőleg az építkezés
helyszínéntart1a
a munka
befejezéséig.
Felek a munkavégzéssel
kapcsolatos minden lényegeskörtilményt,
adatotésutasítáströgzítenekaz építési
naplóban.
16. Megrendelőmtiszakiellenőreésadatai:
Név:VESZPRÉMBER ZRT. Kiss Szabolcs
Cím:8200Veszprém,
Radnóti tér2lA
-087
Telefonszám:06-88-423
|7. Vállalkozó felelősműszakivezetőieésadatai:
Név:osárovszky Péter
Lakcím:8500Pápa,Hetediku. 9.
Telefonszám: 06 -20-92I-65-62
Jogosultságikam.Sz A. 19-0079l20I0
1 8 . MegrendelőaIta|a kapcsolattartásra
kijelölt személy:
Szabó József, NémethTamás,Heizer Zo\tan
1 9 . Vállalkozó á|ta|a kapcsolattartásra
kijelölt személy/s
zewezet:
Név:MészarosCsaba
Telefonszám: 06-20-599-62-68

20. A felek 16.,17,,18.és19.pontokszerinti,kijelölt képviselőijogosultakMegrendelő,
illetve Vállalkozó nevébenaz épitési
naplóbatörténőbejegyzésre,
amely azonbannem
eredményezheti
a j elen szerzódésmódosítását.

21. Megrendelő, illetőleg az á|talakijelölt személyvagy szervezeta Vállalkozó, annak

alvállalkozói, illetőleg a teljesítésbe
bevont egyébközreműködők tevékenységét
és
munkavégzését
mindenfele korlátozás nélkül, brírmikorjogosult e||enőizni. Az
ellenőrzés azonban a szükséges mértékenfelül nem zavarhatja Vállalkozó
munkavégzését.
Megrendelő minden beépítendőanyag és e|végzett munka
jogosult a helyszínen,vagy a gyÍntáshelyén.Az ellenőrzéstés a
ellenőrzésére
mintavételtvégző személyeketMegrendelőjelöli ki. Az épÍtkezés
során az e|őirtak
szerint el kell végeztetnia megfeleló vizsgáIatokat.A mintavételiés ellenőrzési
költségek aYá||alkozót terhelik.A Megrendelőbármilyen próba, vizsgáIatfuggetlen
szakértőáltal való elvégzését
elrendelheti.A vizsgálatokköltségét,amennyibenazok
igazoljiík,hogy nem felel meg a minőségaz e|őirtak'rlak,
vagy a Megrendeloáltal adott
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utasításnak,
a Vállalkozó viseli. Ellenkező esetbena költség a Megrendelőtterheli.Az
eltakarásrakerülő munkríkelkészültének
varható időpontjaról Vállalkozó köteles a
Megrendelőt48 (rregyvennyolc)
&áva| megelőzőenépítési
naplóbanértesíteni.
22. Vállalkozó kötelességea bontási anyagok,hulladékokéskörnyezetkárosítóanyagok
környezetvédelmikövetelményeknekmegfelelő kezeléseés elhelyezése,valamint a
munkaterületmelletti csapadékvíz
e|vezetőrendszerekműszaki állapotánakmegóvása
ésrongálódáseseténazok helyreállítása.

v.
A szerződésteljesítése

23. Megrendelőkizaró|aga hiba- éshirínymentes,
I. osilá|yűminőségűteljesítést
veszi át.
24. A műszaki átadás-átvételi
eljrírástaYá||a|kozó készrejelentésea|apjana Megrendelő

tíizi ki. A vállalt teljesítésihatáridőre szóló készrejelentésleadásanaklegkésőbbi
időpontjaa vállalt hatríridő|ejartaelőtti l5. nap,Az eljrírástMegrendel<í
legkorábbana
jelentés
készre
kézbezvétele
utáni 14. napratűzi ki, melynek legkésőbbiidőpontjaa
vállalt teljesítési
hatríridőlehet.

A Vállalkoző koteIezettsége
az e|készúlt
vonalas létesítmények
nyíltárkosbemérése,
enneka|apjanmegvalósulásiterv készítése.
A műszaki átadás.átvéte|ie|jarás kitűzésénekfeltéte|eaz átadási dokumentáció
jóváhagyása a Megrendelő részérő|.
Az átadási dokumentáció _ a megvalósulási
tervek,melynek példrányszríma
l pld. Az átadásidokumentációa Vállalkozó készre
jelentőlevelének
kötelező melléklete.

25. A műszaki átadás-átvételieljríráslefolytatásánakés az izembe helyezésieljrírás

megkezdésének
feltételeszükségesés a műszaki dokumentációbanmeghatiírozott
valamennyi létesítmény
rendeltetésszeni
haszná|atraalkalmas készültsége
az e|őírt
bizonylatokkal.A beépített
gépek,készülékek
anyagok,szerelvények,
ésberendezések
műbizonylatait,gépkönyveket,kezelésiéskarbantartásiutasításokat,érintésvédelmi
vízsgá|atjegyzőkönyveit, nyíltrírkosbemérések,
nyomáspróbák,vízzálrőságipróbak,
beton minőség és ftildmunka-tömörség vizsgá|at jegyzőkönyveit, valamint az
útburkolat minőségellenőrzésérőlkészített vizsgálrati eredményeket, vízmu
próbaüzemi ziárójelentést,karbantartásiés kezelési útmutatót,az ajén|attevőnek
magyaÍnyelven kell szolgáltatnia.Az ezehkel kapcsolatoseljárás és költségek az
ajanlattevőtterhelik.

Vállalkozó kötelezettségetvállal, hogy az itzempróbák és a próbaüzem során az
üzemeltetőszemé|yzetét
a berendezések
kezelésére
ésüzemeltetésére
kioktatja

26. A műszaki átadás-átvételre
ésannakidőpontjaraa Ptk. rendelkezései
az iranyadók.A

műszaki átadás-átvétel
keretébenészleltüzemeltetést
nem akadá|yozőhirínyokatés
szükségeskiegészítőmunkiíkataYá||a|kozótérítés
nélkülésaz akkor meghatározásra
kerülő határidőreköteles elvégezni(hianypótlás).

L1 ,--

2].

Az átadás-átvételieljrírásfentiek szerinti maradéktalanteljesítéseeseténaz eljárásrő| a
felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben az átadás-átvételieljrárássikertelen, úgy
Vállalkozó az ismételt átadás.átvételieljárás feltételeithaladéktalanulteljesíti és az
átadás-átvételieljarásra új időpont megállapításátkezdeményeziMegrendelőnél.

28, Yégszámlacsak a sikeres átadás-átvételi
eljárástkövetően nyújthatóbe.
29.

Vállalkozó hataridőben teljesít, ha az átadás-átvéte|a szerződésbenelőírt határidőn
belül, illetőleg határnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szo|gá|tatástnem
vette át.

30. Az átadás-átvételieljárástól számítottegy évenbelül az építési
beruházásmunkáit
ismételten
megvizsgálni(utófelülvizsgálatieljárás).Ezt az eljarástMegrendelőkészíti
elő éshívjameg arÍaa Vállalkozót.

vI.
Módosítások
31. Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen szerződésmódosításiíraközös
megegyezéssel,
kizárólag a Kbt.-benfoglalt feltételekmaradéktalan
teljesüléseesetén
van mód. Megrendelő e rendelkezésekre
figyelemmeljogosult a kivitelezésrekerülő
építmény
vagy egyesrészeinekminőségi,mennyiségi vá|toztatásétr
a.
32. Nem minősül Megrendelő részérő|történo vá|toztatásnak' ha a tervmódosítás a
Vállalkozó érdekkörében felmerült ok miatt szükséges (p|. az e|őirt anyag nem
szerezhetőbe).

33. Minden, a j elen szerződésh
ez ésaz azt mege|ózőközbeszerzésieljaráshozkapcsolódó
tervdokumentációtésegyébokiratot aYá||a|kozó a kivitelezhetőségszempontjábóla
szerződéskötéstmegelőzően saját felelosségéreellenőrzött. Erre tekintettel a
tervdokumentáció,illetőleg az egyébokiratok esetlegeshibájráravagy hiányosságara
való hivatkozássala későbbieksoránszerződésmódosítás
nem kezdeményezhető.
34. Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható műszaki problémákkal
kapcsolatosan Vállalkozónak kérdése merül fel, úgy Megrendelő elTe 5 (ö0
munkanapon belül a szÍikségesfelvilágosítást megadja.

35. Vállalkozó kötelezettsége,hogy az érdekkörébenfelmerülő esetlegesmódosítások,
(a továbbiakbanegyütt: módosítás)rendezéséhez
pontosítások,tervértelmezések
a
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tewező közreműködésétésrendelkezésre
állását biztosítsa.Abban az esetben,ha a
módosítás Vállalkozó érdekkörébenmerül fel, Megrendelő jogosult a módosítás
Vállalkozó költségénellenőriztetni.
szakmaimegalapozottságát
36, Hatríridőmódosításindokául időjárási tényezőnem érvényesíthető.

vu.
Vállalkozási díj' fizetésifeltételek
37. Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott feladatok hibátlan és hianytalan
teljesítéséért
ö,sszesen 49.129.107,- Ft negyvenkilencmilló-százhúszonkilencezerszázhétforint nettó összegű vállalkozási dij illeti meg.
Vállalkozási szerződés bruttó összege: 6l.41l.384,-Ft
négyszáztizenegyezerhátomszénnyolcvannégyforint.
38.

azaz hatvanegymilló-

Aszerződés szerinti munka a2007. évi CXXMI. tv. 142. $. alapjan fordítottadőzás
a|á tartozik. aminek értelmébenMegrendelő kciteles a ftzetendó adót a bevallásába
beállítani. A Vállalkoző szám|áiban áthárítottAFA-t nem tüntethet fel.

39. A szeruődésszerinti munkáértmeghatározott
vállalkozási dij 37. pont szerinti bruttó
<isszege
az áIta|ánosforgalmiadó mértékének
megvá|tozásasoránnem változhat.
40. Vállalkozó részszémia
benyújtására
nemjogosult:
4 1 , Végszámlaakkor nyújthatóbe, ha Vállalkozó ésMegrendelőa jelen szerződésszerinti
átadás-átYéte|i
eljárást sikeresen lebonyolította'az erre vonatkozó jegyzőkönyv
a|áirásrakerült ésaz e|őírtjótállásibiztosíték
Vállalkozó részérő|
átadásrakerült.

42. A teljesítésigazolás
a|apjankiállított végszámlrínszereplő összeget a Megrendelő
a
Y á||a|koző1010i054-57045300-01000009
számu bankszámlájfua,f,rgyelemmel
28112006.(XII. 23.) Kormányrendelet,
a 25512006.(XII.8.) Kormányrendeletésa
(XII. 2b.) MeHVM-PM együttesrendeletvonatkozórendelkezéseire
1612006.
ésaz
foglaltakrais
adőzásrendjérőlszőIő 2003.éviXCII. törvény36lA. $ (6) bekezdésében
60 naponbelül átutalja.

43. Megrendelő kizárőlraga vonatkoző jogszabályokbanmeghatározottalaki éstartalmi
követelményeknekmegfelelőszám|átfogadjabe.
44. Megrendelőelőlegetnembiztosít.
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vIIr.
Késedelmesteljesítés'meghiúsulás

4 5 . Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben Vállalkozó az aján|atáhanfoglalt

teljesítésiütemezésszerint meghatélrozott
teljesítésihatráridőketkésedelmesenteljesíti,
úgy naponta 400.000,- Ft késedelmi kötbért köteles ftzetni naptári napi késedelmi
kötbérként. Ameirnyiben Vállalkoző a teljes munkát a jelen szerződés szerinti
véghatríridőbenszerződésszerÍienbefejezi, úgy a korábban esetlegesen megfizetett
kötbér összegétMegrendelő visszatéríti.

46. Amennyiben a fenti hataridők bármelyike tekintetébenVállalkoző szátmárafelróható

módon 30 (harminc) napot meghaladó késedelembeesik, iryy azt felek olyan fokú
szerződésszegésnektekintik, amely alapján Megrendelő egyoldalúan gyakorolhatja
elállási jogát. Ez esetbenMegrendelő a nettó vállalkozási díj 10 (tíz) Yo-árajogosult
meghiúsulásikötbérként.

47 , Megrendelő a kötbért meghaladó káÍánakérvényesítésére
is jogosult.
48. Megrendelő a46. pont szerinti eljárásrajogosult aza|abbi esetekbenis:

Vállalkozó ellencsőd-,felsziímolási
vagyvégelszámolási
eljarásindul;
Vállalkozó méltanyolható
ok nélkülnemkezdtemeg a szerződés
teljesítését;
Yá||a|koző a teljesítéstfelfiiggesztetíeés Megrendelő erre iranyuló írásbeli
felszólításánakkézl,rczvételét
követő |0 (tíz)naponbelül nem fo|yatta;
Vállalkozó a jelen szerzódésrendelkezéseivel
ellentétesen
von be alvállalkozót
vagy egyébközreműködőt a teljesítésbe;
Vállalkozó egyébsúlyosszerződésszegést
követ el.
49. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó a Kbt. rendelkezéseinek
megfelelőenjogosult azonna|ibeszedési
megbízástbenyújtani,
illetőleg a Ptk. szerinti
késedelmi
kamatotkövetelni.

Ix.
Szavatosság' jótállás

50. A jótállási biztosítékidőtanamanak lejárta előtt a felek a Megrendelő á|tal kitűzött

időpontban bejárást tartanak ésaz esetlegesenmégfennálló hibákÍól, hiányosságokról
jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyvben rögzített hibríkatVállalkozó legkésőbb
15 (tizenöt) napon belül kijavítja és teljesítéstírásban készre jelenti Megrendelő
tészére.

5 1 . Yá||a|kozőt a fentieken kívül a jogszabályokban meghatározott idejű kötelező
alkalmasságiidő is terheli.
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x.
Elállás a szerződéstől

52. A Megrende|őa szerződéstőlbrírmikorelállhat, köteles azonbana Vállalkoző kárát
megtéríteni.

következtetést,hogy a teljesítés
során a tényekarra engednének
Ha a munka végzése
kiküszöböléséretűzött megfelelő határidő
hibás lesz, a Megrendelő a fogyatékosság
eredőjogokat.
gyakorolhatja
a
hibás
teljesítéséből
sikerteleneltelteutan
5 3 . Amennyiben a Vállalkoző a befejezésihatáridőhöz képesttöbb mint 30 (harminc)
jogában á1l _ az e|á||ási jogának
napos késedelembekerül, az aján|atkérőnek
túl_ aYá|Ia|kozőta
kötbérérvényesítésén
gyakorlásaésa 46.pontbanmeghatáttozott
munkatertiletrőllevonultatniésa hátralevőmunkát más vállalkozőva| befejeáetni.A
aYá||a|kozó garanciálisésszavatosságikötelezettségeit
mrírteljesítettmunkarészekre
az i|yen b eavatkozás nem mó dosítja.

xI.
Titoktartás
52. Szeruődő felek megállapodnakabban, hogy a jelen megállapodásbanfoglaltakat,
során az egymásnakátadott információt bizalmasan,üzleti
valamint a teljesítéstik
nem vonatkozik arra az információra, amely
titokkéntkezelik. Ez érteIemszerűen
jogszabá|y
nemteszi lehetővé.
titokbantartását
révénúj elgondolásról,megoldásról vagy
53. Ha a Megrendelő a Vállalkozó teljesítése
műszaki ismeretről szereztudomást,ezt a Yá||alkozó előzetes hozzájaru|ásanélktil
mássalnem közölheti.

xu.
Nvilatkozatok
54. Felekkijelentik,hogy
- kellő felhatalmazássalés jogkönel rendelkeznekjelen szerzódésa|áíráséra
és
teljesítésére;
- a jelen szerződésa|áitásátaz eÍrekijelölt vezető,illetőleg a cégigazgatósága,
vagy
és az megfelel az effe vonatkozó
vezető testülete szabá|yszenienengedéIyezte
j ogszabályirendelkezéseknek;
- a jelen szerződést a fel nevébena|áiró személy megfelelő, a vonatkozó
a
jogszabályokáltal megkívantregisztráltaláírásijoggal rendelkezik,igy részérő|
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szerződés a|áirása és teljesítésenem eredményezi más, olyan szerződés vagy
egyébjognyi|atkozat megszegését,
melyben félkéntszerepel;
-

nincs olyan fiiggőben levő kötelezettségevagy érdekkörébenlévő más körülmény,
amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére,
illetve képességére.
teljesítésére
vagy saját teljesítésikészségére,

55. A jelen szerződéssel kapcsolatos bármilyen kérdésbena felek írásban tesznek
nyilatkozatot egymásnak, ajánlott, tértivevényeslevél útján.

xIII.
Jogviták rendezése
56. Felek az esetlegesjogvitáikat elsodlegesenbékésúton, targyalások útján kívanjak
rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz,haatárgyalásos rendezésnem vezetett
eredményre.
57, Amennyiben a tárgyalások azok kezdeményezésétőlszámított 30 (harminc) napon
belül nem vezetnek eredményre' úgy felek alávetik magukat a pertárgy értékétő|
fiiggően a Pápai Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.

xIv.
Biztosítás
58. Vállalkozó anélkül,hogy korlátozná a saját,vagy a Megrendelő kötelezettségeités
felelősségét,
a jelen szerzódésmegkötésénekidőpontjátő| a próbaüzem |ezérását
követő sikeresműszaki átadásidőpontjáigköteles
o

teljes körű élet- és balesetbiztosítástkötni a beruházási program
vó grehajtásában kö zr eműködő alka|mazottakraftiggetlenül attól, hogy azok
saját vagy a|vá||a|kozőia|ka|mazottai-e,

.

teljesköni vagyonbiztosítást
kötni a kapcsolatosanyagokraéseszktizökre a
költségmértékéig,
továbbá'
teljespótlási,illetvehelyreállítási

o

okozottkárokra.
felelőssésbiztosítást
kötni harmadikszemélvnek

kötni,
felelősségbiztosítást
59. Vállalkozó köteles atárgyi építési
munkaraépítés-szerelési
kiterjeszteni.
felelősségbiztosítását
ataryyi
munkára
illetve meglévőépítés-szerelési
a
felelősségbiáosítás
kedvezményezettjeként
60. Vállalkozó köteles az építés-szerelési
Megrendelőtmegjelölni.
6|.
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ki kell terjedniea Megrendelőnélesetleg
Yá||a|kozóáltal megkötött biztosításnak
felmerülő minden olyan veszteségre
éskövetelésreis, amely harmadikszemélynek
dologi károk, valamint az ezehe visszavezethetőkarok
okozott személyisérülések,
követkeáébenj elentkeznek.

62. Vállalkozó vál|alja, hogy a fentieknek megfelelő biztosítási szerződést- kötvényt -

legkésőbb a jelen szerződés a|áirását követő l0 munkanapon belül bemutatja azza|,
hogy ennek elmulasztása eseténa Megrendelő a jelen szerződéstőlelállni jogosult.

63. Vállalkozó

vá||a|ja, hogy a dijfizetés igazolásaként a befizetési bizonylatról
rendszeresenmásolatot küld a Megrendelő részére.A Megrendelő ugyancsak jogosult
a szerződéstőlvaló elállásra akkor, ha a Vállalkoző az esedékesbiztosítási díjrészletek
megfizetésételmulasztja ésemiatt a biztosítási szerződésmegszűnik.

64. Vállalkozó

kötelezettséget vállal arÍa, hogy a beruházás során bekövetkező
mindennemű káreseménythaladéktalanulbejelent a Megrendelőnek a kárbejelentésés
rendezés érdekébentörténő mielőbbi szakszerű eljarás érdekében.A bejelentés
elmulasztásából eredő következmények a Vállalkozó terhéreesnek.

6 5 . A felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő kedvezményezettkéntbármely

káresemény következtében kártérítést
kap, tgy a Vállalkozó abban az esetben sem
mentesül a teljes krír - meg nem térült részének- megtérítése'
Vagy a maradéktalanul
szerződésszeniteljesítésalól.

66. Esetleges krír bekövetkezése esetén,ha a Vállalkozó egyébkéntoly módon teljesít,
hogy a Megrendelőt semmilyen módon kár nem éri, úgy ebben az esetben a
Megrendelő akártérítésiösszegre nem tart igényt'azt aYáIla|kozőra engedményezi.

xv.
Egyéb rendelkezések
67. Az Ajén|attételifelhívás, a dokumentáció, a tárgyalási jegyzőkönyv, Vállalkozó
aján|ata,valamint az ezen kívül feltett egyébkérdésekés az ezehe adott válaszok a
je\en szerződés elválaszthatat|an Észétképezik. Amennyiben a jelen pont szerinti
okiratok' illetőleg a jelen szerződéssztivegeközött ellentmondáslenne, ,űgyaz előbbi
okiratok szövege az irányadő,
A jelen szerződésben nem szabá|yozott kérdésekbena Polgári Törvénykönyv,
valamint a vonatkozó egyébjogszabályok rendelkezéseiaz irányadók.
Jelen megállapodást a felek képviselői elolvasás és köz<js értelmezésután, mint
kinyilvánított akaratukkal mindenben megegyezőt,j óváhagyó|ag a|áirták.
Pápa,2009 októbcr21.
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Megrendelő

Ellenjegyzem:
Pápa,2009október21.
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