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amely létrejÓtt egyrészről Pápa Város Önkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u' |2.,
képviseletében: Dr. Kovács Zo|tán polgr{rmester, bankszám|aszám: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
11748045-15429410-10150003; adőszám: I54294I02I9) a továbbiakban, mint Megrendelő,

másrészről a SZANYÉPSZER Kft. (Székhelye: 93I7 Szany, Kis utca 18.; képviselője: osztrovszky
Péter; cégjegyzékszáma.. 08-09.002642; bankszámlaszám: l0l01054-57045300.0l000009;
adószám:10747838-2-08 a továbbiakban, mint Vállalkozó között az a|u|irott helyen és napon, az a|ábbi
feltételek szerint:

Szerződés tórg1la:

Megrendelő megrendeli, Vát|alkozó pedig elvállalja, a ,,Pápai Bribita Biilcsőde
kapacitásnövelő fejlesztése'' projekt kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyban indított
közbeszerzési eljrárás qán|ati felhívásában és ajanlati dokumentációjában szereplő műszaki
tartalomma| a2.l pontbanrögzített egyösszegű áta|ányáronés tételes elszámolással.

A szerződés műszaki tarta|ma magába foglalja a megvalósítás minden előkészítő és felvonulási
munkáját, a közterület foglalásokat, a munkaterület átvételét, a teljes építést, a műszaki hatósági
és használatbavételi eljárások feltételeinek biztosÍtiását, a jótrállási és szavatossági munkák
elvégzését, a szomszédos épületeken és köáerületen okozott krárok helyreá||ítását, a helyszíni
kivitelezéshez szükséges tervek (organizáciő' műhely, provizóriumok) elkészítését, valamint a
kivitelezéshez és üzembe helyezéshez szükséges szakhatósági egyeztetések, engedélyeáetések
és hozzájánllások biztosítását. Jelen szerződés trárgyát képező beruházás a ,,Pápai Bóbita
Bölcsőde kapacitásnövelő fejlesztése'' táÍgyű KDOP-5.2.2lB-2f-2009-0006 azonosító számú
tárgyű projekt keretében valósul meg.

A kivitelezés helyszíne: 8500 Pápa, Tókert u. 11., 266,hrsz.

Szerződés összege:

Az |./ pontban megjelölt munka vállalkozási díja:
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Ata|ányár:

Nettó összesen:

AfaZ5%:

Bruttó összesen:

78.114.822,-Ft

78.114.822,-Ft

19.528.706,-Ft

97.643.528-,-Ft

A fordított adőzás (az á|ta|ános forgalmi adóról sző|ő 2007. évi CXXWI. tv.) miatt a
vállalkozási díjat terhelő AFA összegét a Megrendelő fizeti.

A Felek az á|ta|ános forgalmi adóról sző|ő 2007 . évi CXXVII. tv. szerint á||itjákki a szám|át.

A vállalkozási díj fedezetet nyujt Vállalkozónak az 1. pontban meghatátrozott és a
dokumentációban részletezett míiszaki tartalmú munkákkal összefiiggésben felmerült összes
közvetlen és közvetett költségére, kivéve azokat a költségeket, amelyeket a jelen szerződés
kifejezett rendelkezése szerint a Megrendelő visel. A vállalkozási díj tarta|mazza különös
tekintettel:

- A vállalkozási szerződés-tervezetben, az aján|ati dokumentációban és az aján|atban
leírtakat.

- Szakfelügyelettelkapcsolatosköltségeket.



T erv ezői művezetéseket.

A fakivágási tervek szerinti Zöldterület előkészítés és a kivitelezéssel kapcsolatos
hulladék elhelyezés költségét.

Technológiai berendezések és felszerelések tervezési, engedélyezési' kivitelezési és
üzembe helyezési költségeit.

A minőségellenőrzés, minősítés kö|tségeit.

Egyes elemek és berendezések próbáját, komplex próbaüzemét.

Átadasi dokumentációk összeállítását.

A műszak i áttadás - átv éte l i elj arás l efolytatás át.

Keze|ési utasítások összeállítását. kezelésre vonatkozó kioktatást.

A felvonulási, ellátás i és or ganizációs kö ltségeket.

A megva|ósításhoz szükséges segédszerkezetek és berendezések igénybevéte|ét.

Környezetvédelemmel, szélsőséges időjárással kapcsolatban felmerülő költségeket.

A teljesítés érdekében felmerülő külön díjakat, pótlékokat.

A Vállalkoző a Megrendelő által kiadott aján|ati dokumentáció és annak részét képező
tenderdokumentációban szereplő mennyiségek tételes költségvetés érazásáva| támasztotta a|á
a 2. pontban meghatározott vállalkoási díját.

Vállalkozó a jelen szerződés a|apját képezó ajánlati dokumentációt felülvizsgálta,
észrevéte|ezte' annak költségkihatását, ajárulékos munkákkal együtt eweztette a szerződés
megkötése e|őtt, ezért Vál|alkozó a létesítmény megvalósítrása során a dokumentáció esetleges
hiányosságaira való hivatkozással mennyiségi kifogást, többletköltség igényt Megrendelő felé
jelen szerződés megkötését követően nem emelhet.

Vállalkozó a szerződés tárgyát képezó munkaterületet megtekintette, az aján|ati
dokumentációt áttanulmányozta, a szükséges műszaki észrevételeket megtette és ajánlatában
szerepeltette. Vál|alkozó a szerződés te|jesítésével a létesítményt rendeltetésszerű, haszná|atra
alkalmas állapotban adja át Megrendelőnek. A Vállalkozó viseli az aján|ati dokumentáció
téves értelmezéséből adódó minden kockázatot.

A vál|alkozási díj a beépítésre kerülő anyagokat is tartalmazza. A beépitésre kerülő anyagok
árainak emelkedése a vá||a|kozői díjra nincs kihatással, az egységárak befejezési hatráridő
figyelembevételével prognosÍizá|tak. Az építési naplóban a szerződés rögzitett áras összegét
érintő, vagy a teljesítés határidejére is kiható pótmunkát elrendelni nem |ehet, aá érvényesen
csak a Vállalkozó központjáhozcimezve lehet eszközö|ni.

Vállalkozó a szerződés a|apját képezo aján|ati dokumentációban szereplő szerkezetektől és
építőanyagoktól való eltérésre csak Megrendelő, vagy múszaki el|enőrének e|őzetes írásos
jóváhagyása esetén, és az e|téréssel érintett szerkezetek, anyagok költségkimunkálása esetén
jogosult.
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3. Szerződés kivitelezési hatóridői:

A szerződés telj esítésének megkezdése :

A munka befejezési ideje:

2010.04.19.

2010.07.29.

A szerződés l. sz melléktetétképező és az építési munkákra vonatkozó műszaki ütemterv
szerint kell a kivite|ezést fo|ytatni, és ez adja az e|számo|ások alapját. A műszaki ütemterv
tartalékidők figyelembe vételével készült' ezért a teljesítési határidőket a szélsőséges
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kÖrülmények (téli időjárás, eső, feltarásoh vezetékek kiváltása stb.) nem befolyásolhatjrák.
Ilyen körülményekre hivatkozással szerződés nem módosítható.

Vállalkozó a befejezési hataridőkhöz viszonyított felróható késedelem esetén késedelmi
kötbért köteles ftzetni.

4. Pénzíigli elszómolós:

Megrendelő nyilatkozit hogy a 2. pont szerinti ellenérték pénzügyi fedezetével rendelkezik.

Vállalkozó 1 db előlegszÍlm|áLt,3 db részsámlát és 1 db végsámlát nÉjthat be.

A fizetés a Kbt. 305. $ (3) bekezdésében foglaltak szerint átutalással történik a számlrík igaz-o|t
telj esítését követően.

Előlegszámla:.....'.......... .............nettó 7.800.000,- Ft

Vál lalkoási dij %-átban:.. ' . .............. . ' . .,.... ' . ,......10%.

L sz. részszámla nettó összege:...'.' nettő 14.067 '000,- Ft.

Vál lalkozás idij%-ában:' ' . ............... ... ' , ..,.. ' , .......18%

Számla esedékessége:................ ,'....2010.04.30' (készültségi foktól fiiggően)

n'. sz. részszrámla nettó összege:...... nettő 20.107.356,- Ft.

Vállalkozási dij %-ában:..........'....... ,' 43,7yo (25,7%)

Sámla esedékessége: ................ ........2010.05.31 (készültségi foktól fiiggően)

III.sz. részszímla nettó összege:...... nettó 22.39I.115,- Ft.

Vállalkozási d|J%-ában:.................. ..72,4yo (28,7%)

Számla esedékessége:................ '..... 20l0.06.30. (késziiltségi foktól fiiggően)

Végsámla nettó összege:....'......'.'.. nettó21.549.351,. Ft.

Vállalkozás i dij %-ában:.....'...........' .. |0o% (27,6%)

Számla esedékessége:..........'..... '..'....2010.07.30. (készültségi foktól fiiggően)

Amennyiben Vállalkozó a vá||a|kozási díj min. 10%-nak megfelelö mértékben előleget kívrán
felvenni, és azt előlegszámlával érvényesíti, úgy az e|ő|eg értékének megfelelő mértékií
bankgaranciát kell nyújtania.

Vállalkozónak az elólegszám|áúloztartozó műszaki tartalmat azl. sz. részszátm|álval együtt kell
érvényesítenie, amit követően az előlegre vonatkozó bankgarancia feloldrísra kerül'

A részszámlrízásban való megállapodásra tekintettel a Vállalkozó szolgáltatását nem lehet
oszthatónak tekinteni'

A kibocsátás alapja rész-számla esetén a Megrendelö által aláírt teljesítésigazolás, és
számlarészletező (a részszámlákhoz minden esetben csatolni kell a beépített anyagokra
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Vonatkozó minósítési dokumentumokat), (vég)szám|a esetén a hiány és hibamentes lezírt
műszaki átadás- áfr ételi j e gyzőkönyv.

Vállalkozó a munkák készültségéről a pénzigyi ütemezés szerinti időpontokban
állapotfelmérést készít a ténylegesen elvégzett munkák előrehaladásának műszaki tartalmáról,
főbb munkanemi elkülönítésben' a száza|ékos készültségi fok rögzítésével. A Yá||a|koző az
állapotfelméréseket a Megrendelő műszaki ellenőre részére áltadja ellenőrzés és igazoló a|átrás
(teljesítésigazolás) céljából, melyet Megrendelő műszaki ellenőre 5 munkanapon belül
e|végez. Kollaudálás esetén a Megrendelő műszaki ellenőre értesíti enől Vállalkozőt,hogy a
szám|ájái a kollaudálásnak megfelelően állítsa ki. A Vállalkozó szám|ét1át a Megrendelőnek
címezve nÉjtja be a Megrendelő műszaki ellenőre jőváhagyása után a teljesítést igazo|ő
okmannyal (teljesítésigazolás) és a támogatási szerződésben szereplő költségvetés, szerinti
költségvetési sorok alapján történo megbontásban elkészített számlarészletezőve| együtt.

Vállalkozó köteles a szám|ák tartalmára vonatkozó Megrendelői előírásokat betartani. A
számlák tartalmi hiányosságaiból adódó késedelmes fizetéssel együtt jaró többletköltségek (pl'
levonulás költségei vagy késedelmi kamat) avá||a|kozőt terhelik.

Megendelő tájékoztatja Vállalkozót arról, hogy je|en szerződés az adőzás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 36lA. $ hatá|ya alá esik.

Megrendelö a Kbt. 305.$ (4) bekezdésében foglaltak esetére hozzájáru|ását adja ahhoz, hogy a
pénzforgalmi szo|gáLtatója a Vállalkozó által benyujtott azonnali beszedési megbízást
teljesítse a Megrendelőt terhelő önrész tekintetében.

Megrendelői kötelezetts ég ek :

Pótmunkák elrendelésére kizárő|ag a Megrendelő jogosult. Pótmunkát Vállalkozó csak
Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával végezhet. A pótmunkak ellenértékének elszámolása
tételes elsámolással a Vállalkoző aján|atában meghatiírozott egységárakkal történik.

A pótmunkákra vonatkoző (és az ajánlatban nem szerepló) egységárakat a munkák
megkezdése előtt rögzíteni kell tételes pótköltségvetés előzetes elfogadásával.

Megrendelő a szerződésszerii teljesítés átvételére és az ellenérték kifizetésére kötelezett.

Megrendelő Lebonyolítón keresáül 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 szervezésére nem
terjedhetnek ki.

Megrendelő az utasításait az építési naplóban történő bejegyzéssel közli a Vállalkozóval.

Vóllalko zó i kötelezetts ég e k :

Vállalkozó köteles a szerződés tárgyán képező beruházást az átadott miíszaki
tervdokumentációk és az építési engedélyek figyelembevételével kivitelezni és az
engedélyekben előírt kikötéseket teljesíteni.

A |9|12009. (x' 15.) Korm. r. betartása és a rende|et 2,-6, sz. mellékletei szerinti
dokumentálás.

Hatóságok és szakhatóságok által előírt kikötések teljesítése.

Vállalkozó köteles gondoskodni - a munkaterület átvételétől a műszaki átadás |ezárásáig - a
munkaterület lehatárolásáról' a munkaterületre Vonatkozó tunendészeti-munkavédelmi,
vagyonvédelmi, közegészségügyi, környezetvédelmi- és egészségügyi előírások
végrehajtásaról illetve betartásáról. Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékot
az engedéllyel rendelkező kezelőhöz az épitkezés helyszínéről folyamatosan e|szá||ítani. Ez a
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kötelezettsége alvállalkozőiva|, munkavállalóival és az építési helyszínen tartózkodó egyéb
személyekkel is fennáll.

Az alvá|lalkozókkal szemben támasztott válla|kozói követelmények a vá||a|kozői
szerződésben rögzített mértéket nem haladhatják meg (rész-szám|ák, fizetési határidő,
jótállás, kötbér stb.) azoknak arányban kell lenni a vállalt részfeladatok nagyságával'

Vállalkozó köteles betartani mindazon biÍonsági és egyéb előírásokat, eset|eges korlátozó
intézkedéseket' amelyeket Megrendelő írásban Ítatároz meg számára a munkaterület átadás-
átvételi eljárása során.

Válla|kozó köteles az építési terü|eten jó| látható helyen a kivite|ezésse| kapcsolatos adatokat
az engedé|yek, valamint a vonatkoző jogszabályok szerinti tarta|ommal és formában a
kivitelezés megkezdése előtt táblán elhelyezni.

Vá||alkozó a munkát a hatályos jogszabályokban meghatározott előírásoknak és
szabványoknak megfele|ően köteles elvégezni.

Vállalkozó köteles a Megrendelő képviselőjét értesíteni azon munkanemek megkezdése előtt,
ame|yek valamely szerkezeti résa e|takarnrínak a munkák megkezdése előtt minimum
(munkanapot érintő) 48 órával. Amennyiben Megrendelő képvise|ője az előzetes értesítés
e|lenére a takarásra kerülő szerkezetet nem tekinti meg, Vállalkozó jogosult a munkát
folytatni. Amennyiben Vállalkoző az értesitési kötelezettségének nem tesz e|eget, Megrendelő
j ogosult az e|takart munkákat visszabontás sal ellenőrizni.

Vállalkozó köteles a |91/2009. (IX. l5.) Korm. rendelet alapján az épitkezés kezdetétől annak
teljes befejezéséigépítési naplót vezetni (építési engedélyenként egy-egy nap|ót).

a) Vállalkozó naponta és folyamatosan rögzíti az építési naplóban az épitési tevékenység
valamennyi napi eseményét, a foglalkoáatott személyek számát, az e|végzett munka
leírását, a megoldandó prob|émákat, melyek megoldását a Megrendelőtől várja el, és
valamennyi fontosabb körülményt, ami az építési tevékenység későbbi folytatásában
visszattikröződik.

b) Az építési naplót állandóan a munkaterületen kell tartani és szavatolni kell, hogy az
illetékes személyek _ a Megrendelő és megbízott műszaki ellenőrei, valamint teruező _
számár a hozzáférhetö legyen.

c) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a műszaki ellenőrök, tervezők bejegyzéseive|
kapcsolatos álláspontját 3 napon belül rögzítenie kel| ínásban azépitési naplóban.

d) A Megrendelő és a Vállalkoző az épitési munkák megkezdésével egyidőben megadja az
építési terület felelosének és helyettesének nevét, elérhetőségét, illetékességüket, és ezeket
az adatokat az épitési naplóban rögzitik.

e) A tervező építési naplóban tett bejegyzése csak a megrendelő műszaki e||enőrének
i gazo|ásáv al érvénye s.

Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy csak olyan anyagokat és targyakat használ fel, melyek az
ő tulajdonában vannak és amelyekkel szemben harmadik felek semmiféle jogokat nem
érvényesíthetnek.

Ha a Vállalkozó ellen felszámo|ási vagy vége|számolási eljrárás indulna, akkor a Megrendelő
jogosult az enő| való tudomásszerzést követően, a munkák szakértővel való felmérésére és a
munkáknak - a Vállalkozó költsésére történő _ haladéktalan továbbadására esv másik
Vá||a|kozó felé.

Vállalkozó köteles a szerződés a|apját képező aján|ati dokumentációban meghatározott
minőséget, a kö|tségvetésben rögzített típusoknak megfelelően biáosítani.

Amennyiben a tervtől eltérő kivite|ezés szükségessége merül fe|, űgy azt Válla|kozó köteles
jelezni a Megrendelőnek, vagy megbizottjának a szükséges intézkedések megtételéhez. A
helyszíni megvalósításhoz szükséges terveket (gyártmány., rész|et-, átadás.) 3.3 példányban



köte|es átadni az érintett folyamat megkezdése előtt. A vonalas létesítmények geodéziai
beméréséről, a|aptérképekhez adatszolgáltatásról Vállalkozó köteles gondoskodni.

7. Lebonyolítófeladataí:

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult jelen szerződésbő| származó bizonyos
feladatainak e||átásána külön szerződésben rögzitett feltételek szerint Lebonyolítót megbízni.

Lebonyolító kizárő|ag a Megrendelővel kötott külön szerződés keretén belül jogosult eljárni.

8. Minőségi követelmények:

Vállalkozó a kivitelezési munkát a vonatkozó Magyar Szabványok és előírások szerint, azok
betartásáva| végzi,

Vállalkozó köteles a szerződés 1. pontjában leírt munkát a 2. pontban szereplő díjért a Magyar
Szabvány szerinti I. osztá|yú minőségben kivitelezni. Amennyiben a munkák megítélésében
véleménykülönbség van' a szerződő felek a vonatkozó jogszabályok szerint ezen jogkörrel
felhatalmazott szervezet bevonásáva|határozzák meg a minőséget. A vizsgálatok költségeit a
minőséget tévesen megítélő fé| fizeti.

Válla|kozó köteles minden felhasznált anyagról és szerkezetrő| a gyártő és forgalmazó
válla|atoktól a minőségi tanúsítványt beszerezni és azokat az építési naplóhoz csatolni.

A Vállalkoző az elkészült szerkezetek minőségét a mintavételi és minősítési tervnek
megfelelően próbákkal köteles el|enőrimi, me|y próbák eredményét az építési naplóban
rögzíti.

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

9. BiztosíttÍsok:

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

a) Teljeskörű építési biztosítást, ideértve a szavatossági biztosítástis a szerzódés targyára
és valamennyi, a szerződéses cé| elérése céljából az épitési területen található
építéShelyi berendezésre és segédanyagra, az építés kezdő időpontjától a miíszaki
átadás |ezárásáig.

b) Fe|elősség biztosítást az épitési területen jogszenien tartózkodó személyzetre baleset,
sérülés bekövetkezés esetére az épités kezdetétől a műszaki átadás lezárásáig.

c) A Vál|alkozó külön biaosítani tartozik a dolgozóit a garanciális idő alatt a |étesítmény
területén v égzett munkálatokra.

A fenti biaosítások Megrendelő felé történő bizonylatolása a szerződéskötéssel egyidejűleg
esedékes.

10. A létesítmény ótadds-ónétele:

A Vállalkozó köteles a Megrende|őt a munkák befejezéséről legalább 15 nappal korábban
készrejelentő levélle| írásban értesíteni. A Megrendelő a készrejelentő levél kézheTréte|étó|
számított 15 napon belül köteles meghatározni az átadás-ánételi eljárás időpontját és az
il|etékes hatóságokat és szerveket ene a hataridőre meghívni.

Vállalkozó a következő okmányokat bocsátja a Megrendelő rende|kezésére maryar nyelven az
átadás átvétel kezdetéig' de legkésöbb annak befejezéséig:

tt
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a) A pontos kivitelezést visszatükröző ,,Megvalósulási tervdokumentáció'' 3 pé|dátnyátt,
tervekkel, műszaki leírásokkal, az eredeti tervekhez képest történt változások
egyértelmű feltünteté séve|.

b) Az építés kivitelezésekor a Vállalkoző á|ta|beszerzet1, minőséget igazo|ő bizonylatos és
v izs gáiati eredmények.

c) Geodéziai bemérések dokumentumai' alaptérképekhez adatszolgá|tatás'

d) Jegyzőkönyvek a próbaüzemek, az územi- és beállítási eljárások eredményérő|, akeze|ő
szemé|y zet ki oktatá sáró l .

e) Vállalkozó szabványosságról szóló nyilatkozatai, hogy az építmények, az elkészült és
felhasznált szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabvrányoknak
megfelelnek.

f) Kezelési és használati utasítás elkészítése és átadása üzemeltető részére.

g) Az üzemeltetési, illetve hasmálatbavételi engedély köteles létesítményekre az
engedélyező hatóság előzetes megfelelőségi nyilatkozatának becsatolása.

A fentiek közül a méréseket arra jogosult személyeknek, vagy vállalatoknak kell
elvégeznie.

A Vállalkozó tevékenységéből eredő, az üzembe-helyezéshez és használatbavéte|hez
szükséges hatósági nyi|atkozatokat köteles biztosítani. A műszaki teljesítés a műszaki átadás-
éLtvéte| sikeres |ezárásáva|, a szerződés teljesítése a használatbavétel feltéte|einek
biÍosításával és sikeres próbaütem befejezéséve| záru|'

Megrendelő és VtÍIIaIkozó képviselete:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatosan

Megrendelő részéről:

Németh Tamas műs z aki o s ztóIyv e z ető

Szabó József beruhazási ügtintéző

Műszaki ellenőr részéről:

Kis Sz ab olc s v áIl alko z ás i i gaz gató

Válla|kozó részéről:

jogosult eljrárni.

osztrovszkv Péter

12. JótóIlásiésszavatossógifeltételek:

A Vállalkozó 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. fejezetében foglalt minőségi követelményeknek megfelel.

A Vá||alkozó a létesítmény átadás-átvételétől szátmitott 5 év jótállási köte|ezettséget vállal.

Megrendelő tartozik a jótí|lási idö a|att fellépő hiányosságokat a Vállalkozőnak
haladéktalanul' de legkésőbb a jótál|ási idő lejártáig a Vállalkozó tudomására hozni. A
Vállalkozó tartozik a hibabejelentést követően haladéktalanul intézkedni a kijavítás' illetve a
csere érdekében.

11 .
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Amennyiben a kijavítást vagy a cserét a bejelentéstől számított 15 napon belül nem végzi e|
Vá||alkozó, űgy a Megrendelő jogosu|t a Vállalkozó kö|tségére azt más kivitelezővel
e|végeáetni, és annak igényelt költségét a Vállalkozótól igényelni.

Vállalkozó a szerződéskötéskor a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres |ezárásáig a neffó
vállalkozási dij 1%.ának megfelelő összegű feltétel nélküli és visszavonhatatlan jóteljesítési
biáosítékot kell nyújtania Megrende|ő számlájára történő átutalással vagy bankgarancia
formájában (a bankgarancia kedvezményezettje a Megrendelő), melyet a sikeres műszaki
átadás-áNételi e|járást követóen a jótál|ás 5éves időtartamára szükséges meghosszabbítani
jótállási biztosítékként.

A biztosíték kedvezményezettje a Megrendelő.

Vál|alkozónak a fenti biáosítékokat a Kbt. 53. s (6) bekezdés a) pontja a|apján kel| nyújtania.

Vállalkozó az áúta|a megvalósított kivite|ezési munkákra . azok rendeltetésszerú haszná|ata
esetében _ a 11/1985. (v|.22.) EVM-IpM-KM-MEM-BKM sz., valamint a l2l1988. (XII.
27 ) ÉvM-IpM-KM.MÉtu-rvu együttes rende|et mellékletében rögzítelt alkalmassági
időket szavato|ja,

Az átadás.áNétel napjátó| számított 12 hónapon belül a je|en szerzódés alapján e|végzett
munkákat ismételten felü| kell vizsgálni. Megrendelő készíti e|ő ezl az utó-felülvizsgálati
eljárást' melyre a Vállalkozót meg kel| hívnia' 8 nappa| az e|járás megkezdése előtt, a
Megrendelő hibajegyzékének egyidejű csatolásával' Felek az ellenőrzési eljárásról
jegyzőkönyvet tartoznak felvenni. A jegyzőkönyvnek tarta|maznia kell a résztvevőknek az
e||enőrző szemlén tett nyilatkozatait, továbbá a Yá||a|koző á1ta| elismert hibák kijavítási
határidejét.

A szerződésszegés következményei:

A Vál|alkozónak felróható késedelem esetén:

A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítési késede|mének esetére a késedelem minden naptári
napja után 1.500.000'- Ft/nap késedelmi kötbért megfizetni.

Vál|alkozó a köaerületi munkaterületeken a környezó épületeket és létesítményeket az
üzemszerű használatban nem akadályozhatja. Az akadályoztatással kapcsolatos jogos
bejelentések minden napja után a késede|mi kötbér mértékének megfelelő díjat kell fizetni.
Válla|kozó mentesül a ftzeÍés alól, amennyiben igazolni tudja, hogy az akadá|yortatás nem a
tevékenységből ered, vagy arról e|őre tájékoztatást adott az érintettek részére.

A Vá|lalkozónak felróható okból történő meghiúsulás esetén:

A Vál|alkozó érdekkörében felmerült bármely okból bekövetkező teljes, vagy részleges
meghiúsulás esetén aYál|a|kozőkáráta|ányként 7.812.000,- Ft meghiúsulási kötbért köteles
ftzetni, és tartozik megtéríteni a Megrendelőnek a meghiúsulási kötbért megha|adő, ezze|
összeÍiiggő kárát és több|etköltségét. Az i|yen károk, vagy több|etköltségek fedezeteként a
Megrendelőt visszatartási jog illeti meg a Vállalkozó vele szemben esedékessé vált
követeléseire, és zálogjog illeti meg az építési helyen található vagyontárgyaira.

Amennyiben Vállalkozó a szerződés műszaki ütemtervéhez képest 30 naptári napot
megha|adó késedelembe esik, Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal
elál|ni, és a Vá|lalkozót megillető az e|á||ásigvégzett munka szerződés szerinti ellenértékéből
az esedékessé vált meghiúsulási kötbért, valamint a meghiúsu|ás miatti kárát és
többletköltségét levonni. Az e|á||ásnak a Vál|alkoző részére írásban történő bejelentése után 8
naptári napon belül a Vállalkozó köteles az építési területet a Megrendelőnek átadni, az ofr.
található anyagok' szerkezetek' egyéb tárgyak leltárba vételét, valamint az elkészü|t munkák
á|lapotfelvéte|ét követöen. Ellenkezo esetben a Megrendelő jogosult a munkaterületen
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lévő, és a Vállalkozó tulajdonát képező tárgyakat a Vállalkozó költségén a Vállalkozó
telephelyére szá||itani,ha a Megrendelő nem kívan élni záúogogána|.

Egléb rendelkezések:

Vállalkozó a teljesítés érdekében jogosult alvállalkozót igénybe venni, amennyiben a
Megrendelő ahhoz hozzájáru|t.

A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozőiért úgy felel, mintha a munkát magavégezte
volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó miatt felelős minden káLrért, amely e
nélkül nem következett volna be.

rogvitdk rendezése:

Felek rögzítik, hogy jelen szerződés közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre, így a
szerződés teljesítése, módosítasa során a Kbt. előírásai érvényesek.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magtar Köáársaság Polgári
Törvénykönyve megfelelő rendelkezései és a vonatkozó egyéb jogszabá|yok az iranyadók.

A vitás ügyekben a perértéktől fiiggően aPéryaVrárosi Bíróság az illetékes'

S zerződés hez tartoaí do k ument umok :

A szerződés alapdokumentuma az aján|ati felhívás, az aján|ati dokumentáció és a Vállalkozó
aján|ata,valamint aközbeszerzési e|jarás ideje alatt keletkezett valamennyi dokumenfum.

A szerződés csak a fenti dokumentumokkal együtt érvényes.

15.

16.
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