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amely létrejött egyrészrőI Pápa Város Onkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fó u. I2.,
képviseletében: Dr. Kovács Zo|tán polgármester, bankszám|aszám: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
II748045-15429410-10210004; adőszám: 15429410219) a továbbiakban, mint Megrendelő,

másrészrol a Boroszlán Építő _ Szolgáltatő _Tervező Zrt (Szé|dlelye: 8500 Pápa, Aradi u.
1., képviselője: Vörös Lász|ő, cégtregyzékszáma: Cg 19-10-500215; bankszámlaszám:
11665005-54577100-65000004' adószám: 12487712-2-19.) a továbbiakban, mint Vállalkozó
között az a|u|írott helyen és napon, az a|ábbi feltételek szerint:

Szerződés tórgla:

Megrendelő megrendeli' Vállalkozó pedig elvállalja, a ,,Pápa, Tókert u., Szabadság
u., Gróf u. fejlesztése'' projekt kivitelezési munkáinak e|végzését a tárgyban indított
kozbeszerzési eljárás qán|ati felhívásában és ajánlati dokumentációjában szereplő
műszaki tartalomma|, a 2. l pontban r o gzitett e gyö s szegű áta|ány ár on.

A szerződés műszaki tartalma magába foglalja a megvalósítás minden előkészítő és
felvonulási munkáját, a közterület foglalásokat, a munkaterület átvéte|ét, a teljes építést,
a műszaki hatósági és használatbavételi eljárások feltételeinek biztosítását, a jőtá||ási és
szavatossági munkák e|végzését, a szomszédos épületeken és közterületen okozott
károk helyreállítását, a kivitelezéshez és üzembe helyezéshez szükséges szakhatósági
egyeztetések, engedél yeztetés ek és hozzáj árulások bizto sítás át.

A szerződés tárgyát képező beruházás a ,,Pápa, Tókert u.o Szabadság u.o Gróf u.
fejlesztése,, tárgyu KDOP-4.2.IlB-09-2009-0013. azonosító számű projekt keretében
valósul meg.

A kivitelezés helyszíne: 8500 Pápa, Tókert u.' Szabadság u., Gróf u.

Szerződés össaege:

Az I./pontban megjelölt munka vállalkozási díja:
Ata|ányár: ....209.502.816,- Ft
l fazs ,Á:  . . . . . . . . . . . .  5z .3 ls . l0+.-r t
Bruttó összesen: . . . .261.878.520, -  F t

A fordított adőzás (az á|talénos forgalmi adóról sző|ő 2007. évi CXXVII' tv.) miatt a
vállalkozási díjat terhelő AFA összegét a Megrendelő fizet|

A vállalkozási dij fedezetet nyujt Vállalkozónak az 7' 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 Megrendelo visel. A vállalkozási dij
tarta|mazza kül önö s tekintettel :
- A vállalkozási szerződés-tervezetben, az aján|ati dokumentációban és az

ajánlatban leírtakat.
- Szakfelügyelettel kapcsolatosköltségeket.
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- A fakivágási tervek Szerinti Zöldterület előkészítés és a kivitelezéssel kapcsolatos
hulladék elhelyezés költségét.

- Technológiai berendezések és azok felszerelések költségeit.
- A minőségellenőrzés, minősítés költségeit.
- Átadási dokumentációkösszeállítását.
- A műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatását.
- A felvonulási, ellátási és organizációs költségeket.
- A megvalósításhoz szükséges segédszerkezetek és berendezések igénybevételét.
. Környezetvédelemmel, szélsőséges idójárással kapcsolatban felmerülő

költségeket'
- A teljesítés érdekében felmerülő külön díjakat, pótlékokat.
- Forgalomkorlátozással összefiiggő költségeket.

A Vállalkoző aMegrendelő által kiadott ajánlati dokumentáció és annak részétképező
tenderdokumentációban szereplő mennyiségek tételes költségvetés árazásáva|
támasztotta a|á a2, pontban meghatározott vállalkozási díját.

Vállalkozó a jelen szerződés a|apját képezo aján|ati dokumentációt felülvizsgá|ta,
észrevételezte, anrtak költségkihatását, a járulékos munkákkal egyiitt egyeztette a
szerződés megkötése e|ótt, ezért Vállalkozó a létesítmény megvalósítása során a
dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozással mennyiségi kifogást,
többletköltség igényt Megrendelő felé je|en szerződés megkötését követoen nem
emelhet.

Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkaterületet megtekintette, az aján|ati
dokumentációt áttanu|mányozta, a szükséges mriszaki észrevételeket megtette és
ajánlatában szerepeltette. Vállalkozó a szerződés teljesítésével a létesítményt
rendeltetésszerú, haszná|atra alkalmas állapotban adja át Megrendelőnek. A
Vállalkozó viseli az aián|ati dokumentáció téves értelmezéséből adódó minden
kockázatot.

A vállalkozási díj a beépítésre kerülő anyagokat is tarta|mazza. A beépítésre kerülő
anyagok árainak emelkedése a vá||a|kozói díjra nincs kihatással, az egységárak
befejezési határidő figyelembevételével prognosztizáltak. Az építési naplóban a
szerződés összegét érintő, vagy ateljesítés határidejére is kiható pótmunkát elrendelni
nem lehet, azt érvényesen csak aYál|a|kozó központjához cimezve lehet eszközölni.

Vállalkozó a szerzódés a|apjat képező aján|atában szereplő szerkezetektől és
építőanyagoktól való eltérésre csak Megrendelő, vagy műszaki ellenőrének előzetes
írásos jóváhagyása esetén, és az eltéréssel érintett szerkezetek, anyagok
költségkimunkálása esetén jogosult.

Szerződés kivitelezési határidőí:
Munkat erül e t á tadáS - átv ét e l :
A munka befejezési ideje:

2010.06.28.
2010.07.31.

Az aján|atban szerep|ő és az építési munkákra vonatkozó miiszaki ütemterv szerint
kell a kivitelezést folyatni, és ez adja az e|szémolások alapját. A műszaki ütemterv
tartalékidők figyelembe vételével készült, ezért a teljesítési határidőket a szélsőséges
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körülmények (téli időjárás, eső, feltárások, vezetékek kiváltása stb.) nem
befolyásolhatják. Ilyen körülményekre hivatkozással szerzódés nem módosítható.

Vállalkozó a műszaki ütemtervben szereplő határidőkhöz viszonyított felróható
késedelem esetén késedelmi kötbért köteles fizetni.

4. Pénzügyi elszámolós:
Megrendelő nyilatkozik, hogy a 2. pont szerinti ellenérték pénzügyi fedezetével
rendelkezik.
Vállalkozó 1 db végszámlát nyujthat be.
A fizetés a Kbt. 305' $ (3) bekezdésében foglaltak szerint átutalással történik a
szám|ák igazo|t te lj e sítését követően'

J.

Végszámla nettó összege:
Esedékessége:

nettő 209.502.816- Ft.
20|0.július 3l.

Végszámla kiegyenlítésének határideje: az aján|ati dokumentáció szerint ó0 nap.

A kibocsátás alapja végszám|a esetén a hiány és hibamentes |ezárt műszaki átadás-
átvételi jegyzőkönyv.

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 Válla|kozőt, hogy a szám|áját a kollaudálásnak megfelelően
állítsa ki. A Vállalkoző szám|áját a Megrendelőnek címezye nyújtja be a Megrendelő
műszaki ellenőre jóváhagyása után a teljesítést igazo|ő okmánnyal (teljesítésigazo|ás)
és a támogatási szerződésben szereplő költségvetés szerinti költségvetési sorok alapján
történő me gbontásban e lké szített számla r ész|etezőve l e gyütt.

V ál l alko zó kötel es a szám|ák larta|már a vonatkozó Megrende l ői előírásokat betartani.
A szám|ák tartalmi hiányosságaiból adódó késedelmes fizetéssel együtt járő
többletköltségek (pl. levonulás költségei vagy késedelmi kamat) avá||a|kozót terhelik.

Megrendelő tájékoztada Vállalkozőt anó|, hogy jelen szerződés az ad,őzás rendiérol
szőlő 2003. évi XCII. törvény 36lA. $ hatálya alá esik.

Megrendelő a Kbt. 305'$ (4) bekezdésében foglaltak esetére hozzájáru|ását adja
ahhoz, hogy a pénzforga|mi szolgáltatőja a Vállalkoző á|ta| benyújtott azonna|i
beszedési megbízást teljesítse a Megrendelőt terhelő részre vonatkozóan.

Megrende lői kötelezetts é ge k :
Pótmunkák elrendelésére kizárő|ag a Megrendelő jogosult. Pótmunkát Vállalkozó csak
Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásáva| végezhet. A pótmunkák ellenértékének
elszámolása tételes elszámolással a Yá||a|koző aján|atában meghatározott
egységárakkal történik.

A pótmunkákra vonatkozó (és az aján|atban nem szereplő) egységárakat a munkák
megkezdése előtt rögzíteni kell tételes pótköltségvetés elozetes elfogadásával.
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Megrendelő a szeÍződésszeni teljesítés átvételére és az ellenérték kifizetésére
kötelezett.

Megrendelő műszaki ellenőri tevékenységet végez, ennek során az epitési naplót
legalább heti gyakorisággal e||enőrzi. Megrendelő és megbizottjainak jelenléte és
ellenőrzése a munkavégzést nem zavar|tatja, intézkedéseik a munkák szervezésére
nem terjedhetnek ki.

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

Vóllalko zóí kötele zettsé ge k:

Vállalkozó koteles a szerződés tárgyát képező beruházást az átadott műszaki
tervdokumentációk és az építési engedélyek figyelembevételével kivitelezni és az
engedélyekben előírt kikötéseket teljesíteni.

Yá||a|koző köteles a 19112009. (Ix. 15.) Korm. r. betartani és a rende|et 2.-6. sz.
mellékletei szerinti dokumentálást elvégezni.

Vállalkozó köteles a hatóságok és szakhatóságok által előírt kikötéseket teljesíteni.

Vállalkozó köteles gondoskodni - a munkaterület átvételétől a műszaki átadás
|ezárásáig - a munkaterület lehatarolásárő|, a munkaterületre vonatkoző túzrendészeti-
munkavédelmi, vagyonvédelmi, közegészségügyi, környezetvédelmi- és egészségügyi
előírások végrehajtásáról illetve betartásáról. Vállalkozó köteles a kivitelezés során
keletkező hulladékot az engedé|lyel rendelkező keze|őhoz az építkezés helyszínéről
folyamatosan elszállítani. Ez a kötelezettsége alvállalkozóival, munkavállalóival és az
építési helyszínen tartózkodó egyéb személyekkel is fennáll.

Az a|vá||alkozókkal szemben támasztott véi|a|kozői követelmények a vá||a|kozői
szerződésben rögzített mértéket nem haladhatják meg (fizetési határidő, jótállás,
kötbér stb.) azoknak arányban kell lenni a vállalt részfeladatok nagyságával.

Vállalkozó köteles betartani mindazon biáonsági és egyéb előírásokat, esetleges
korlátozó intézkedéseket, amelyeket Megrendelő írásban határoz meg számára a
munkaterület átadás-átvételi elj árása során.

Yá||a|koző a munkát a hatályos jogszabá|yokban meghatározott előírásoknak és
szabványoknak megfelelően köteles elvégezni.

Vállalkozó köteles a Megrendelő képviselőjét értesíteni azon munkanemek
megkezdése előtt, amelyek valamely szerkezeti részt eltakarnának a munkák
megkezdése előtt minimum (munkanapot érintő) 48 őráva|. Amennyiben Megrendelő
képviselője az e|őzetes értesítés ellenére a takarásra kerülő szerkezetet nem tekinti
meg, Vállalkozó jogosult a munkát folytatni. Amennyiben Vállalkozó az értesítési
kötelezettségének nem tesz eleget, Megrendelő jogosult az eltakart munkákat
visszabontással ellenőrizni.
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Vállalkozó köteles a I9Il2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján az építkezés
kezdetétől annak teljes befejezéséig építési naplót vezeÍni (építési engedélyenként egy-
egy naplót).

a) Vállalkozó naponta és folyamatosan rógziti az építési naplóban az építési
tevékenység valamennyi napi eseményét, a foglalkoztatott személyek számát, az
e|végzett munka leírását, a megoldandó problémákat, melyek megoldását a
Megrendelőtő| várja el, és valamennyi fontosabb körülményt, ami az építési
tevékenység későbbi folytatásában visszatükröződik.

b) Az építési naplót állandóan a munkaterületen kell tartani és szavatolni kell, hogy
az illetékes személyek _ a Megrendelő és megbízott műszaki ellenőrei' valamint
tetv ező _ számára hozzáférhető legyen.

c) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a műszaki ellenőrök, tervezők bejegyzéseivel
kapcsolatos álláspontját 3 napon belül rögzítenie kell írásban az épitési naplóban.

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

e) A tervező építési naplóban tettbejegyzése csak a megrendelő műszaki ellenőrének
i gazo|ásáv al érvénye s.

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

Ha a Vállalkozó ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indulna, akkor a
Megrendelő jogosult az e,.ró| való tudomásszerzést követően, a munkák szakértővel
való felmérésére és a munkáknak _ a Vállalkozó költségére tör1énő - haladéktalan
továbbadására egy másik Vállalkozó felé.

Vállalkozó köteles a szerződés a|apjátképezo aján|ati dokumentációban meg$atározott
mino sé get a költségvetésben r ö gzített típusoknak megfelelően biztosítani.

Amennyiben a tervtől eltérő kivitelezés szükségessége merÍil fel' úgy aztYá||alkoző
köteles je|ezni a Megrendelőnek, vagy megbízottjának a szükséges intézkedések
megtételéhez. A helyszíni megvalósításhoz szükséges terveket (gyártmány-, rész|et-,
átadás-) 3.3 példányban köteles átadni az éintett folyamat megkezdése előtt. A
vonalas létesítmények geodéziai beméréséről, alaptérképekhez adatszo|gá|tatásról
Y á||a|ko ző kötel es gondo sko dni.

Minős égi követelmé nye k :
Yá||a|koző a kivitelezési munkát a Magyarországon a|ka|mazott Szabványok és az
Úttigyi Műszaki el ő írások szerint, azok b etartásával v é gzi,

Vállalkozó köteles a szerződés 1. pontjában leírt munkát a 2. pontban szereplő díjért a
Magyarországon alkalmazott Szabványok' és az Útugyi Műszaki Előírások szerinti
minőségben kivitelezni. Amennyiben a munkák megítélésében véleménykülönbség
ya|1, a szerzódő felek a vonatkozó jogszabályok szerint ezen jogkönel felhata|mazott
szervezet bevonásáva| határozzák meg a minőséget. A vizsgálatok koltségeit a
minőséset tévesen mesítélő féI ftzeti.
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YáI|a|koző köteles minden felhasznált anyagról és szerkezetről a gyártő és forgalmazó
vállalatoktól a minőségi tanúsítványtbeszerczni és azokat az épitési naplóhoz csatolni.

A Vállalkoző az elkészült szerkezetek minőségét a mintavételi és minősítési tervnek
megfelelően próbákkal köteles ellenőrizni' mely próbák eredményét az építési
naplóban rögziti.

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

BÍztosítások:
Yá|la|koző a saját költségére és a saját nevében tartoz1k biztosítást kötni:
a) Teljesköní építési biztosítást, ideértve a szavatosságibiztositást is a szerződés

tárgyára és valamennyi, a szerződéses cél elérése céljából az építési területen
található építéshelyi berendezésre és segédanyagra, az építés kezdő
időpontjától a műszaki átadás |ezárásáig.

b) Felelősség biztosítást az épitési területen jogszenien 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 torténő bizonylatolása a szerződéskötéssel
egyidejűleg esedékes.

A létesítmé ny átadás-ónétele :
A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a munkák befejezéséről legalább 15 nappal
korábban készrejelentő levéllel írásban értesíteni. A Megrendelő a készrejelentő levél
kézhezvéte|étő| számított 15 napon belül köteles meghatározni az átadás-átvételi
eljárás időpondát és az illetékes hatóságokat és szerveket effe a határidőre meghívni.

Vállalkozó a kcjvetkező okmányokat bocsátja a Megrendelő rendelkezésére magyar
nyelven azátadás átvéte| kezdetéig' de legkésőbb annak befejezéséig:
a) A pontos kivitelezést visszatükröző ''Megvalósulási tervdokumentáció'' 3

pé|dányát, tervekkel' műszaki leírásokkal, az eredeti tervekhez képest történt
változások egyértelmű feltüntetésével.

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

c) Geodéziaibemérésekdokumentumai, alaptérképekhezadatszolgáltatás.
d) Vállalkozó szabványosságról szóló nyilatkozatai, hogy az építmények, az

elkészült és felhasznált szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett
szabványoknak rnegfelelnek.

A Vállalkozó tevékenységéből eredő' az izembehelyezéshez és haszná|atbavéte|hez
szükséges hatósági nyilatkozatokat köteles biztosítani. A műszaki teljesítés a műszaki
átadás- átvétel sikeres |ezárásáv a|.

9.

c)e:
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10. Megrendelő és Vóllalkozó képviselete:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatosan

Megrendelő részéről:
Németh Tamás mííszaki o sztályvezető
Molnár István beruházósi ügyintéző

Albert Henr ietta beruhózás i ügyintéző

Műszaki ellenőr részérő|:
Jánoshegyi Ferenc György

Vállalkozó részérő|z
Vörös Lószló vezérigazgató (proj eknezető)

jogosult eljárni.

11. Jótálldsiés szavatosságífeltételek:
A Vállalkoző szavatolja, hogy az á|ta|a létrehozott létesítmény minősége mind a
felhasznált anyagok, mind a létesítmény szetkezete és kivitele szempontjából a
dokumentációnak, továbbá a jelen szerződés 8. fejezetében foglalt minőségi
követelményeknek megfelel.

A Vállalkozó a létesítmény átadás-átvéte|étő| számított 10 év jótállási kötelezettséget
vállal.

Megrendeló 1artozlk a jótállási idő alatt fellépő hiányosságokat haladéktalanul, de
legkésőbb a jótállási idő lejártáig a YáI|alkozó tudomására hozni. A Vállalkozó
tartozlk a hibabeielentést követően haladéktalanul intézkedni a kiiavítás, illetve a csere
érdekében.

Amennyiben a kijavítást vagy a cserét a bejelentéstől számított 15 napon belül nem
végzi el Vállalkoző, űgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére azt más
kivitelezőve| e|végeztetni, és annak igényelt költségét a Vállalkozótól igényelni.

Yá||a|kozőnak a szerződéskötéskor a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres |ezárásáig
a nettó vállalkozási díj 3oÁ-ának megfelelő cisszegű feltétel nélküli és
visszavonhatat|anjóteljesítési biztosítékot kell nffitania bankgarancia formájában (a
bankgarancia kedvezményezettje a Megrendelő), melyet a sikeres műszaki átadás-
átvételi eljárást követően a jótállás 10 éves idótartamára szükséges meghosszabbítani
jótállási biztosítékként.
A biztosíték kedvezményezettje a Megrendelő.
Vállalkozónak a fenti biztosítékokat a Kbt. 53' $ (6) bekezdés a) pontja alapján kell
nffitania.

Yá||a|koző az á|ta|a megvalósított kivitelezési munkáWa - azok rendeltetésszenÍ
haszná|ata esetében a I2l1988. (XII. 27) Évv-rpu-KM-MÉM-KVM együttes
rende let me ll ékletéb en r o gzített alkalmas sági időket szavato lj a.
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Az átadás-átvétel napjától számított 12 hőnapon belül a jelen szeÍzódés a|apján
ekégzett munkákat ismételten felül kell vizsgálni. Megrendelő készíti e|ő ezt az utő-
felülvizsgálati eljárást, melyre a Vállalkozőt meg kell hívnia, 8 nappal az e|járás
megkezdése elott, a Megrendelő hibajegyzékének egyidejű csatolásával. Felek az
ellenőrzési eljárásról jegyzőkönyvet tartoznak felvenni. A jegyzőkönyvnek
tartalmaznia kell a résztvevőknek az e||enőtző szemlén tett nvilatkozatait. továbbá a
Vállalkozó által elismert hibák kijavítási határidejét.

A szerződésszegés következményei:
A Vállalkozőnak felróható késedelem esetén:
A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítési késedelmének esetére a késedelem minden
naptári napJa után 500.000,- Ft/nap késedelmi kötbért megfizetni.

Vállalkozó a közterületi munkaterületeken a környező épületeket és létesítményeket az
üze m s z erű haszná|atb an nem akadá|y o zhatj a. Az akadá|y o ztatás sal kap c s o l ato s j o go s
bejelentések minden napja után a késedelmi kötbér mértékének megfelelő díjat kell
ftzetni, Vállalkozó mentesül a ftzetés alól, amennyiben igazo|ni tudja, hogy az
akadá|yoztatás nem a tevékenységből ered, vagy anól előre tájékoztatást adott az
érintettek részére.

A Vállalkozőnak felróható okból történő meghiúsulás esetén:
A Vállalkozó érdekkörében felmerült bármely okból bekövetkező teljes, vagy
részleges meghiúsulás esetén a Vállalkoző káráta|ányként a nettó vál|a|kozátsi díj
10oÁ.át kitevo meghiúsulási kötbért k<jteles ftzetni, és tartozik megtérÍteni a
Megrendelőnek a meghiúsulási kötbért meghaladó, ezze| összefiiggő kátát és
többletköltségét. Az 1|yen károk, vagy többletköltségek fedezeteként a Megrendelőt
visszatartási jog illeti meg aYá||a|kozó vele szemben esedékessé vált követeléseire, és
zá|ogtrog illeti meg az épitési helyen található vagyontargyaira.

Amennyiben Vállalkoző a szerződés műszaki ütemtervéhez képest 15 naptári napot
meghaladó késedelembe esik, Megrendelo jogosult a szerződéstő| egyoldalú
nyilatkozattal elállni, és a Vállalkozőt megillető az e|á||ásigvégzett munka szerzodés
szerinti ellenértékéből az esedékessé vá|t meghiúsulási kötbért, valamint a
meghiúsulás miatti kárát és többletköltségét levonni.

Az elállásnak a Vállalkozó részére írásban történő bejelentése után 8 naptári napon
belül a Yálla|koző köteles az építési területet a Megrendelőnek átadni, az ott található
anyagok, szerkezetek, egyéb tárgyak leltárba vételét' valamint az elkészúlt munkák
állapotfelvételét követően. Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult a munkaterületen
lévő' és a Vállalkozó tulajdonát képező tárgyakat a Vállalkozó költségén aYá||a|koző
telephelyére szá||itani' ha a Megrendelő nem kíván élni zálogjo gáva|,

Egjléb rendelkezések:
Vállalkozó a teljesítés érdekében jogosult a|vál|a|kozót igénybe venni, amennyiben a
M e g rend e l ő ahho z ho zzáj áru|t.

A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alválla|kozóiért úgy felel' mintha a munkát maga
végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alválla|koző miatt felelős minden
kárért, amely e nélkül nem következett volna be.

13.
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Vállalkozó tudomásul veszi' hogy a I9|l2009. (Ix.15.) Korm. rendelet 17.s Q) bek. a)
pontja alapján építtetői fedezetkezelői kötelezettség alá esik a szeruődés.

14. JogvíttÍk rendezése:
Felek rögzítik, hogy jelen szerződésközbeszerzési eljrárás eredményeként jött |étre,így
a szerződés teljesítése, módosítása soriín a Kbt. előírrásai érvényesek.

A jelen szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Magyar Köáarsaság Polgári
Törvénykönyve megfelelő rendelkezései és a vonatkozó egyéb jogszabályok az
iranyadók.

A vitrís ügyekben a perértéktől fiiggően aPápa Városi Bíróság az illetékes.

15. Szerződésheztartoztídokumentumok:

A szerzodés alapdokumentuma az aján|ati felhívás, az aján|ati dokumentáció és a
Vállalkozó aján|ata, valamint aközbeszerzési eljárás ideje alatt keletkezett valamennyi
dokumentum.

A szerződés csak a fenti dokumenfumokkal egyutt ávényes.

Pápa,20]0,június 25, Pápa,2}I}.június 25.

ZN,
Aradiu. í.

cégszení
Borosz|ánZrt.
cégszerua|áítás

Yál1'a|koző

Ellenjegyzem:
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