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Amely létrejött egyrészről Pápa Város önkormányzata (székhelye: 8500 Papa" Fő a. I2',
képviseletében: Dr. Kovács Zo|tinpolgármester, bankszálrrlaszárn: oTP Bank Nyrt. Papai Fiókja
l|748045.I5429410-rc220003, adőszátm: |5429410219) a továbbiakban, mint Megrende|ő,

Masrészről a CoLAS íJr zrt. (székhelye: 1103 Budapest, Sibrik Miklós út 3o., képüselóje:
Banyavári Gábor, Nagy László, cégjegyzékszáma: 01-10-046637, bankszámlaszám: 12001008-
01188084-00100009, adószárn: t4904l34-2-42) atovábbiakban, mint Vállalkozó között az alulírott
helyen és naporr' az a|ábbi feltételek szerin:

1 .

I.
Előzmények

Megrendelő, mint ajanlatkérő aközbeszerzésekről szóló 2003. évi C)o(x. Törvény ( a
továbbiakbarr: Kbt.) alapjan nllt közbeszerzési eljárast (a továbbiakban: közbeszerzési
eljrárás) folytatott le. Megrendelő a közbeszerzési eljráras táltgyát és mennyiségét a aján|ati
felhívas 2. pontjában határozta meg.

A beszerzés tárgy és mennyisége:
A pápai kerékpánrit.há.Jőzat fejlesztése I. rész

Megrendelő a közbeszerzési eljarásban benyűjtott ajánlatokat megvizsgalt4 egymással
összevetette, és döntését 2010. október 4. napjrírr kihirdette. Megrendelő közbeszerzési
eljarásban hozott döntése szerint akÓzbeszerzési eljarásban a nyertes ajánlattevő Vallalkozó
lett.

il.
A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vráillalkozó pedig elvrílla|jaaszerződés targyát képező, V1. pont
szerinti létesítnény (a továbbiakban: létesítnény) építési munkainak teljes körű
megvalósítrását a jelen szerződéshez kapcsolódó egyéb mellékleteb így ktilonösen az ajén|an
felhívrís és dokumentáció tartalrna szerint. Vríllalkozó kötelezettséget vallal an4 hogy
Megrendelő szátmára a jelen szerződésben meghatározott munkákat saját költségen elvégzi.

Vallalkozó feladata továbbá minden egyéb feladat megvalósításához sziikséges munka
elvégzése és költségeinek viselése, kiilönös tekintettel azon mellékmunkákra és ráfordításokra"
amelyek a vonatkozó szabványok és a szakmai gyakorlat szerint a munka elvégzéséhez
tmtoznak.

A közbeszerzési eljárashoz, illetőleg a jelen szerződéshez kapcsolódó vagy annak mellékletét
kepező okiratokon kíviili egyéb tervek, dokumentumok elkészítése Vríllalkozó felaóata' Az
ilyen terveknek, dokumentumoknak minden tekintetben összlrangban kell lennitik a
közbeszeruési eljarással és a jelen szerződéssel, és azokat előzetesen Vallalkozó köteles
jóvahagyás céljából Megrendelőnek bemutatni. Bármilyen a Vallalkozó vagy tervezője áital
kezdeményezett müszaki viiltozáts költségkihatásait bemutaÍri, és a Megrendelővel
jóvahagyatri. A valtozás végrehajtasa csak ilyen jóvahagyas után lehetséges, mert az e nélkül
végzett bármilyen eltérést a Vallalkozó saját kockrázatára hajtja végre.
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Vá11alkozó többletrr-runkák elr,égzését.e nen jogosult. A negvalósítás kö1tsége nen-r l-raladlratja r-rreg
a Vál1alkozó aj ánlatában rrreg; elcilt el1enszo1gáltatáS öSSZegét'

Vállalkozó k4elenti, ilietve köteIezettséget válIa1 ara, lrogy

- a jelen szerzódést, annak rrrellékleteivel és a kapcsolódó iratokkal együtt te|jes körűen
megvizsgálta, hiánytalanul elolvasta és me gértette, azt korlátozás nélkiil jelen
a|átrásávaI jogilag kötelezőrrek isnreri el;

- az ajárrlatkérési dokumentációt megismerte és azt a munka elvégzésének alapjáui
megfelelóne k ta|á|Ía;

- a dokumentáció és egyéb okiratok szövegét megértette, azokaI" nem tart.;a értelrnetlennek
vagy kétértelműrrek;

- aZ esetleges felvilágosítás kérésekrrél kielégítő, elégséges magyarázatot kapott;

- a szerzódés tárgyát jelen szerződés rendelkezéseirrek megfelelően és az abbul
szabáIyozottak szerirrt, a vonatkozó magyar előírásokat betartva, I. osztályú rninőségben
és I. osztályú ariyagok felhasználásáva| a szerződés szerinti lratáridőberr, sajÍn költségén
hiba- és hiárrymentesen elkészíti;

Vállalkozó a jelerr szerzodésből eredő jogainak és kötelezettségeinek lrarrnadik személyre
történő átrubázására nem jogosult. A jelen szerzódést Vállalkozónak kell teljesíterrie. A
teljesítésberr l0 % feletti alvállalkozókérrt, illetőleg egyéb résztvevőként csak olyarr személy,
illetve szervezet vehet részt, akit/anrelyet Vállalkozó ajánlatában meg1elölt' Felek az utóbbi
rerrdelkezéstől csak akkor térlretnek el, lla az általLrk előre nenr látható oknál fogva, a
szerződéskötést követoen beállott körülnérry folytán a szerződés vagy arurak egy része nem
volna teljesítlrető és Megrerrde|ő az egyéb személy, szervezet közrernűködésélrez bozzájárult.

A 7. porrtban szabá|yozottakon túlmenően Vállalkozó a közbeszerzési eljárás sorárr rnegjelölt
alvállalkozóin kír.úlí, a teljesítésben 1.0 oÁ-ot meg nem haladó rnértékben részt vevó
alvállalkozót kizárólag Megrendelő egyetértésével vehet igénybe.

9' Vállalkozó a fentiekkel összhangban igérrybe vett a]vállalkozőért úgy felel, rnintha a nrunkát
naga végezte volna, alvállaikozó jogosulat|arr igénybevétele esetén pedig felelos nrindert
oiyan kárért is, amely anélktil nem következett volna be.

ilI.

Teljesítési határidők

10. Felek megállapodnak abban' lrogy Vállalkozó jelen szerződésben vállalt építési munl<ákat az
aj ánlatáb an fo g1 alt telj e Síté Si ütenre zé s szerint elv é gzi.

A kivitelezés mŰtszaki átadása rrregkezdésérrek határideje: 2010. november 25. (a
továbbiakban: befeiezési határiclő).

IV.

A felek jogai és kötelezettségei, együttműködése

l1. Szerződő felek rnegállapodrrak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak rnaradékta|an
rlegvalósítása érdekében folyanratosan egyiittrrrűködrrek, és idóberr tájékoztatják egynrást nenr
csupán a szerződéses kötelezettségek teljesítéséről, de minden olyan körtiltnényró| (tény, adat'
kérdés)' anrely a szerzodés teljesítésére kihatással lehet.
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Fenti l i i jtelezettségiiknel< rlegfeIe|ően a Í-eIeli l iépr,iselői l i Írtján a későlrbiekben nleghatározo11
ic lőpontokban, de Iegalább hetente egyl l iássa l  szetné|yesen egyeztetnek,  l re lyszíni  koord i r lác ió t
tartanal<.

Válialkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján rnegkötött szerződés, illetve
Megrendelő utasításai szerint köte|eS eljárni.

Az LltaSítáS nerrr terjedlret ki a trrutrka nregszervezésére, il|etőleg nem telreti a teljesítést
terhesebbé.

Megrerrdelő köteles a lnunkaterti|etet a rrrutrka megkezdéséhez szükséges állapotban a jelen
szerződés megkötését követően megltatározott időporrtbarr átadni. Vá|lalkozó köteles a
területet biztorrságosan bekeríteni és őrizni' a nregfe|elő baleset- és tűzvédelernrő| a vorratkozó
e|őírásokrrak rnegfelelően gondoskodni. A fe|vonr'rlás, valamint a köznrű., és energiahasználat
költségei Vál|alkozót terhelik. A munkaterület átvételétől a rnűszaki átadás.átvéte| időpontjáig
Vállalkozó fele|ősséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleértve a
munkagépek' eszközök, berendezések és építési anyagok tárolását és őrzését, az é|et- és
vagyonbiztonságot.

Vállalkozó köteles a munkavégzéstugy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és
gyors befejezését' Ennek megfelelően Vál|alkozó köteles a Megrendelőt minden o1yan
körülrrrérryről lraladéktalanrrl értesíteni, anre|y a teljesítés erednrényességét vagy határidőben
tör1énő elvégzését veszé|yezteti vagy gátolja. Az értesítés elrnulasztásából eredő kárért
Vá| laIkozó felelősséggel tartozik.

Válialkozó a munka megkezdésekor a vonatkozó előírásoknak rnegfeleloen építési rraplót nyit,
s azt fo|yarnatosan vezeti, illetőleg az építkezés lielyszírrérr tartja a munka befejezéséig. Felek
a munkavégzéssel kapcsolatos nrinden lényeges körülményt, adatot és utasítást rögzitenek az
érrítési naolóban.

16. Vállalkozó felelős műszaki vezetője és adatai:

Név: Nagy LászIó

Cím: 8200 Veszprém, Kistó u' 25.

Telefonszánr: 88-405 -570

Jogosultsági kam. Sz: FMV-Köz1.ép-A/1 9-007/1 1.

Megrendelő által a kapcsolattar1ásra kijelölt szenrély:

Moinár István, Alber1 Henrietta, Németh Tanrás, Heizer Zoltán

Vállaikozó által a kapcsolattartásra kr.; elölt szemé|y l szervezet..

Név: CoLAs Úr zrt. Veszprérrli építésvezetőség

Teleforrszárn: 88-405.570 Fax: 88-400-230

A felek 16., 1./. és 18. pontok szerinti, kijelölt képviselői jogosu|tak Megrerrdelő' il letve
Vállalkozó nevében az építési rraplóba tör1énő bejegyzésre, amely azotrbatr nen1
erednrényezheti a jelerl szerzodés rnódosítasát'
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20 . Me.ererrdelő. il letőleg aZ általa l<rjelölt szenlély', vagy sze[yezet a Válla|kozó, allna]<
alvál la lkozói ,  i l lető leg a te|jesítésbe bevont egyéb közremíikodők tevékenységét és
nrurtkavégzését minclerrféle korlátozás rrélk|il ' bárrllikor jogosLrlt ellenőrizni. Az e||enőrzés
azonban a szükséges n-rértéken felül nerrr zavarhatja Vállaikozó nrunkavégzését. Megrende|ő
nlinden beépítendő anyag és elvégzett rlltnka el|enőrzésére jogosult a helyszír'ren' Vagy a
gyáftás helyén. Az e||enőrzést és a n-rintavételt végző személyeket Megrendeló jelöl i ki' Az
építkezés sorátr az e|őírtak szerint el kell végeztetrii a rriegfelelő vizsgálatokat' A mintavéte1i
és ellerrőrzési költségek a Vállalkozót terhelik' A Megrende|ő bárrnilyelt próba, vizsgá|at
f|iggetlen szakéftő által va|ó elvégzését elrendelheti. A vizsgálatok költségét, amennyiben
azol< igazoljált, lrogy nenr felel lneg a minőség az előírtaknak, vagy a Megrendelő által adott
r-rtasításnak, a Vállalkozó viseli. Ellerrkező esetben a költség a Megrendelőt terlreli. Az
eltakar.ásra keriilő munkák elkésziiltérrek várlrató időpontjáró| VálIalkozó köteles a
Megrerldelot 48 (negyven rryolc) órával rnegelozően építési rraplóbarr értesíten i.

Vállalkozó kötelessége a borrtási anyagok' hulladékok és kömyezetkárosító anyagok
környezetvédelnri követelrnényeknek megfele|ő keze|ése és ellrelyezése, va|amirrt a
nrunkatertilet melletti csapadékvíz elvezető rendszerek műszaki állapotának megóvása és
rorrgálódás esetén azok helyreá11ítása.

v.
A szerződés teljesítése

Megrendelő kizárő|ag a lriba- és lriárryrrrerrtes, I. osztályú mirrőségű teljesítést veszi át.

A rrrŰrszaki átadás.átvételi e1járást a Vállaikozó készre jelentése alapján a Megrendelő tíizi ki.
A vállalt teljeSítéSi liatáridőre szóló készre jelentés leadásárrak legkésóbbi időporrtja a vállalt
határidő |ejána e|őtti 7 . nap. Az eljárást a Megrende|ő a készre jelerrtés kézllezvéte|e utáni
legkorábban 7. napra tűzi ki.

A rrrűszaki átadás-átvételi eljárás kitűzésérrek feltétele az átadásl dokunrentáció jóválragyása a
Megrerrdelő részéről' Az átadáSi dokurnerrtáció - a megvalósulásí tervek, mel1mek
példárryszárna 4 p|d. AZ átadási dokumentáció a Vállalkoző készre jelerrtő |evelérrek kötelező
me1Iéklete.

A miíszaki átadáS-átvételi eljárás lefolytatásának és aZ üzembe helyezési eljárás
rrregkezdésérlek feltéte|e sziikséges és a rnűszaki dokrrmentác-ióban meghatározott valamennyi
létesítrrrérry rerrdeltetésszerii l-raszrrálatra alka|nras készültsége az e|őírt bizonylatokkal.

A műszaki átadás-átvételre és anrrak időpontjára a Ptk. rerrdelkezései azirányadők. A nrűszaki
átadáS.átvétel keretében észlelt üzemeltetést nem akadá|yoző hiányokat és szükséges
I<iegészítő nrr.rnkákat a Vállalkozó térítés rrélkül és az akkor meghatározásra kerülő határidore
köteleS elvégezni (hiánypótlás).

Az átadás-átvételi eljárás fentiek szerinti maradéktalan teijesítése esetén az e|jfuásről a felek
jegyzőkönyvet vesznek fel. Amerrnyiben az átadáS-átvételi eljárás sikertelen, úgy Vállalkozó
az isrnételt átadás-átvételi eljárás feltételeit haladéktalanul teljesíti és az átadás-átvételi
elj árásra Úrj időpont nregál lap ítását kezderrrényezi Megrendelőnél.

Végszárnla csak a sikeres átadáS-átvételi eljárást követően nyÚrjtható be.

Vállalkozó határidőberr teljesít. ha az át.adás-átvétel a szerződésben előír1 határidőn belül,
il letőleg határnapon rrlegkezdődött, l<ivéve, ha a Megrende|ő a szo|gáltatást nem vette át.
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29. Az átadás. átr,ételi el.]árástól szánrítot1 e.rr)l [''. '. ' beltii az építési beruházás nrunkáit isrrrételter'r
rr legvizsgálrr i  (LrtófeI i i Iv izs.tá lat i  e l járás). Ez1. az el járást Megrendeló készít i  e|ő és hírja meg
arra a Vál1alkozót.

VI.

Módosítások

30. FeIek tLrdornássaI bírnak arról, lrogy a jelen szerzódés módosítására közös megegyezéssel,
kizárőlag a Kbt'-ben foglalt feltételek nraradéktalan teljeslilése esetén van mód. Megrendelő e
rerrdelkezésekre figyelemnrel jogosLr|t a kivitelezésre ker|i|ő építrnény Vagy egyes részeine|<
nr i nőség i, nl errlryi ségi v á|toztatás^r a.

31. Nenr nrinősül Megrerrdelő részéről töfténő vá|toztaÍásnak' ha a tervmódosítás a Vállalkozó
érdekkörében felrrrerti|t ok rniatt szükséges (p|.az e|őírt arryag netn szerezlieto be).

32. Minden, a jelen szerződéshez és az azt mege|őző közbeszerzési e|járáslroz kapcsolódó
tervdokumentációt és e gyéb okiratot a Vá||alkozó a kivitelezlretőség szerrrporrtjából a
szerzódéskötést megelőzően saját felelősségére ellenőrzött. Erre tekintettel a
tervdokunrentáció, il letőleg az egyéb okiratok esetleges hibájára vagy hiányosságára való
hivatkozással a későbbiek során szerzodésrriódosítas nem kezdenrénvezlrető.

33. Anrennyiberr a kivitelezés során elóre nenr látlrató rnűszaki problémákkal kapcsolatosan
Vá|lalkozónak kérdése nrer|il fel, úgy Megrerrdelő erre 5 (öt) rntrnkallapon belüil a szükséges
felvilásosítást mesadi a.

34' Vállalkozó kötelezettsége, lrogy az érdekköréberr felrrrerülő esetleges rnódosítások,
porltosítások, tervéftelnrezések (a továbbiakban egytitt: rnódosítas) rerrdezéséhez a tervező
közrernűködését és rerrdelkezésre állását biztosítsa. Abban az esetben, lra a módosítás
Vállalkozó érdekköréberr meriil fe|, Megrerrdelő jogosu|t a módosítas szalanai
megalapozottságát Vállalkozó költségén elIerróriztetni.

35. Határidő módosítás indol<árrl időiárási ténvező nenr érvénvesítlrető.

VII.

Vállalkozási díj' fizetési feltételek

36. Vállalkozót a jelerr szerződésben nreghatározott feladatok hibátlan és liiánytalari teljesítéséért
összesen 35.2tI.522,- Ft + 25 % AFA, azaz Harmincötrnillió-kettószáztizellegyezer-
ötszázlruszonkettő forirrt + 25 % á|Ía|ános forgalmi adó összegíj vállaIkozási díj illeti meg.
Enrrek megfelelően a vállalkozási díj teljes brLrttó összege: 44.014.402'- Ft, aZaZ
Negyvennégymillió-tizennégyezer.négyszázkettő fonnt áta|ányár.

31 . Vállaikozó részszárrrla benyújtására nerrr jogosult.

38. Végszámla akkor nyújtható be' ha Vállalkozó és Megrendelő a jelen szerződés szerinti átadás-
átvételi eljárást sikeresen lebonyolította, és az ere vonatkozó jegyzőkonyv aláírásra kerlilt.
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A 1.izc.tés a Kbt. 305. S\ (3) bekezdésében 1og1altal< szerint átuta1ássa1tölténili a szárrrlá]< igazolt
teljesítését követőerl. A szárrrlák fizetése szállítói ftnanszírozással tör1énik, a Nerrlzeti
Fejlesztési Ügynökség részérő| a Megrendelőre eso részklfizet.ését követően.

A teljesítés tgazolás alapján kiállított végszárllán szerepló összeg Megrendelőre eső részét a
Megrerrdelő Vál]alkozó 12001008-01188084-00100009 számu bankszámlájára az adozás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvérry 36/A. s (ó) bekezdésében fog|altakat figyelembevéve
30 rrapon belül átutalja'

Megrerrdelő kizárólag a vonatkozó jogszabályokban nreglratározott alaki és tartaln.ri
követe I nrérryeknek nl egfele l ő szánr l át fogadj a be'

41. Megrendelő elő leget nem biztosít.

\TII.

Késedelmes teljesítés, meghiúsulás

42. Szerzódő felek megállapodrrak, |rogy amennyiben ajánlatában foglalt teljesítési határidőt a
Vállalkozó késedelmesen teljesíti, úgy naponta a bruttó vállalási összeg SoÁ-nak rnegfelelő,
azaz2.200.720 Ft késedelmi kötbért köteles fizetni naptái napi késedelmi kötb&ként.

43. Arrrennyiben a ferrti határidő tekintetében Vá|lalkozó szánára felróható módon 30 (lrarminc)
napot rrreglraladó késedelenrbe esik, úgy azt felek olyan fokú szerződésszegésnek tekintik,
amely alapján Megrerrdelő egyolda|úan gyakorolhatja elállási jogát, Ez esetben Megrendeló a
teljes vállalkozási dij 40 (negyven) Yo-ára jogosult meghiúsulási kötbérként.

Megrendelő a kötbért rrreglraladó kárának érvényesítésére is jogosult.

45. Megrerrde|ő a 43. porrt szerinti eljárásra jogosult az alábbi esetekben is:

- Vállalkozó ellerr csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul;
- Vá11alkozó méltányolható ok nélkiil nenr kezdte meg a szerzódés teljesítését;
- Vállalkozó a teljesítést felfliggesztette és Megrendelő erre irárryuló írásbeli

felszólításárrak l<ézhezvételét követő l0 (tíz) rrapon beltil nenr fo|ytatta;
- Vállalkozó a jelen szerződés rerrdelkezéseivel ellentétesen von be alvállalkozót vagy

egyéb közrenűködőt a te|jesítésbe;
- Vállalkozó egyéb súrlyos szerződésszegést követ e|.

46. Megrerrdelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó a Kbt. rerrdelkezéseinek rrregfelelően
jogosult azonnalj beszedési rnegbízást berryúrjtarri, illetőleg a Ptk. szerirrti késedelmi kanratot
követelni.

IX.

Szavatosság' jótállás

41. A jótállási garancia időtaftanrának lejárta előtt a felek a Megrerrdeló által kitíizött idópontban
bejárást tartanak és az esetlegesen rrrég ferrrrá11ó hibákról, hiányosságokról jegyzokörryvet
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VeSZ|]el( l .e l '  A. ieg),zőlt ön),vben r ögzíte11 hibáI iat Yál la lkozó leg1iésőbb 15 (t izenöt) napon
belÜlI kijavítja és teljesítést írásban |<észre.ielenti Megrendelő részére.

48' Vá11alkozót a fentieken kíl.Lil a jogszabályokban meglratározott idejű kötelező alkalrnassági
idő is terhel i .

X.

Elállás a szerződéstől

49. A Megrendelő a szerzódéstol bárnrikor elálllrat, köteleS azonbarl a Vál1alkoző kárát
rr're gtéríterri.

Ha a nrunka végzése során a tények arra engednének következtetésÍ., hogy a teljesítés hrbás
|esz, a Megrendeló a fogyatékosság kikliszöbölésére tÍizött rnegfelelő |ratáridő sikertelen
eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítéséből eredő jogokat'

50. Amennyiben a Vállalkozó a befejezési határidőhöz képest több rnint 30 (lrarnrinc) napos
'..^edelenbe ker|il, az ajánlatkérőnel< jogábarl á|| - az elállást jogának gyakorlása és a 44.

Y 
r\.ss
pontban nreghatározott kötbér érvényesítésén túl a Vállalkozót a mutrkateriiletről
levonultatni és a lrátralevő rnurrkát más vá|lalkozőval befejezteüri. A már teljesített
munkarészekre a Vállalkoző garanciális és szavatossági kötelezettségeít az ilyen beavatkozás
nem rrródosítja'

XI.

Titoktartás

Szerződő felek megállapodrrak abban, lrogy a jelerr rnegállapodásban foglaltakat, valarnint a
teljesítésük során az egynrásnak átadott infonnációt bizalmasan, üzleti titold(ént kezelik. Ez
értelemszerfien llem vorratkozik arÍa az inforrnációra' amely titokban taft.ástú.jogszabály nem
teszi lelretővé.

Ha a Megrerrdelő a Vállalkozó teljesítése révérl rlrj elgorrdolásr.ól, megoldásról vagy rntíszaki
isnreretről szerez tudomást, ezt a Yá||a|kozó előzetes hozzájárulása rrélkül mással nem
közölheti.

XII.

Nvilatkozatok

53. Felek kr.lelentik, hogy

- kellő fe|batalnazással és jogkörrel rendelkezrrek jelerr szerződés aláirására és teljesítésére;

- a jelen szerzódés a|áírását az erre kijelöit vezető, illetőleg a cégigazgatosága,vagy vezetó
testülete szabályszerűen errgedélyezte és az nregfelel az erre vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek;

- a jelerr szerződést a fél rrevéberi aláíró szenrély rrregfelelő, a vonatkozó jogszabályok által
megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és
teljesítése llem erednrényezi nrás, olyan szerződés Vagy egyéb jogrryilatkozat
megszegését, melyben fé1ként szerepel;

- tlincs olyan fliggőben |evő kötelezettsége Vagy érdekkörében lévő rnás körlilmény, anrely
kedvezőtleritil hathat a jelen szerződésben foglaltak érvérryességére, teljesítésére vagy
saját teljesítési készségére, illetve képességére.
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5.1.  A. je ler l  szerződéssel  l rapcsolatos bár l l l i lyg1l  | iérdésben a fe lek írásban teszne]< rry i latkozatot
egyrrrásnak' a.1ánlott, tér1ir'evényes 1evé1 úqán.

XIII.

Jogviták rendezése

Felek az esetleges jogvitáikat elsódlegeserr békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, S
csupán akkor fordulnak bíróságlroz, ha a tárgyaiásos rendezés nem vezetett eredményre.

Anrennyibert atárgya|ásolt azok kezdernényezésétől szánrított 30 (lrarnlinc) rraporr beILil nem
vezetnek erednrényre, úgy felek alávetik nragukat a peftárgy éftékétol fiiggően aPápai Városi
Bíróság' ilietve a Veszprém Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

xIV.

Biztosítás

Vállalkozó anélktil, hogy korlátozrrá a saját, vagy a Megrer-rdelő kötelezettségeit és
felelősségét, a jelerr szerzódés nregkötésérrek idópontjátó| a sikeres rnúiszaki átadás idópontjáig
köte1eS

r te|jes körii élet- és balesetbiztosítást kötrri aberuházási program végrehajtásában
közrenrúiködó alkalnrazottakra f[iggellerrül attól, hogy azok saját vagy
alvállalkozói alkalmazottai-e,

o te|jes körű vagyonbiztosítást kötrri a kapcsolatos anyagokra és eszközökre a teljes
pótlási, illetve helyreáilítási költség mértékéig' továbbá'

. fele|ősségbiztosítástkötrrilrarmadikszerrrélyrrekokozottkárokra.

Vállalkozó köteles a tárgyi építési munkára építés-szerelési felelősségbiztosítást kötrri, illetve
rrreglévő építés-szerelési felelősségbiztosítását a tárgyi munkára kiterjeszteni.

Vá11alkozó köte1es aZ építés-szerelési felelósségbiztosítás kedveznrényezettjekérrt a
Megrendelót rrrege|ö ln i .

Vállalkozó által nregkötött biztosításrrak ki kell terjednie a Megrendelőnél esetleg felmerülő
minden olyan veszteségre és követelésre is, ame1y harmadik személyrrek okozott személyi
sériilések, dologi károk, valanrint az ezekre visszavezetlretó károk következtébenjelerrtkezrrek.

61. Vállalkozó vállalja' hogy a ferrtieknek rnegfelelő biztosítási szerződést - kötvényt - legkésőbb
a jelerr szerződés a|áírását követő 10 nrunkanapon belül berrrutatja azzal, hogy etrnek
elnrulasztása esetén a MegrerrdeIó a jelen szerzódéstől elállnijogosult'

Vállalkozó válialja, hogy a díjfizetés igazolásaként a befizetési bizorrylatról rendszeresen
nrásolatot küld a Megrendelő részére. A Megrerrdeló ugyarrcsak jogosult a szerződéstő| va|ó
elállásra akkor, ha a Vállalkozo az esedékes biztosítási díjrészletek megfizetését elmulasztja és
emiatt a biztosítási szerződés nregszűnik.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, lrogy a beruházás sor.árr bekövetkezó nrindennenrű
káreseményt haladéktalanLrI bejelent a Megrendelőnek a |cárbejelentés és rendezés érclekében
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történó ni ielőbbi szakszerii e|járás érdekéberl' A bejelentés elmuIasztásából eredő

következmények a Vállalkozó terlrére esnek.

64. A felek rögzítik, hogy amennyiberr a Megrerrde|ő kedvezmérryezettkérrt bármely káresemény

következtében kártéiitést kap, úgy a Vállalkozó abban az esetben sem mentesül a teljes kár .

meg nem térült részének - megtéiítése, vagy a maradéktalanul szerzódésszeríi teljesítés alól'

65. Esetleges kár bekövetkezése esetén,ha a Vállalkozó egyébként oly módon teljesít, hogy a

tr,tegrenaelőt semmilyen módon kár nem éri, úgy ebben az esetben a Megrendelő a kártérítési

összegre nem tart igényt, azt a Vállalkozóra engedményezi.

xv.
Egyéb rendelkezések

66, Vállalkozó köteles Megrendelot tájékoztatni minden őt érintő, a Kbt. 99/A $ (4) bekezdésével

kapcsolatos változásról.

67. Az ajánlati felhívás, a dokumentáciő, a helyszíni szemle jegyzőkönyve, Vállalkozó aján|ata,

valamint az ezen kívül feltett egyéb kérdések és azezekre adott válaszok a jelen szerződés

elválasztlratatlan részét képezik. Amennyiben a jelen pont szerinti okiratok, illetőleg a jelen

szerzódés szövege között ellerrtmorrdás leille, űgy azelobbi okiratok szövege aziráuÍyadő.

68. Ugyancsak a jelen szerződés elválaszthatatlarr részét képezik a szerződés mellék|aei.

1. számú melléklet: ajánlati felhívás és dokumentáció,

2 . számu mell éklet : V állalko zó nyerte s aj ánlata,

A jelerr szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Polgári Törvérrykönyv, valamint a

vonatkozó egyéb j ogszabályok rendelkezései az kányadők.

Jelerr megállapodast a felek képviseloi elolvasas és közös értelmezés után, mirrt kinyilvánított

akaratu}J<al mindenberr megeryezót, jóváhagyólag aláírták.

. COLAS UT Zrt".tí03 Budapest, Sibrik Mik|ós út 30.
Pápa, 2010. október 25. -!

Vá11alkozó

Ellenjegyzem:

Pápa ,  2010 . ' . n  : .  i {  : . . . . . %
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