
vÁLLALK  oZ  ^SI  sZERZonÉ s

amely létrejött egyrészről Pápa Város Önkormányzata (székhe|ye: 8500 Pápa, Fo u. 12,
képviseletében: Dr. Kovács Zo|tán po|gármester, bankszám|aszám'. oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
|1748045-|5429410-00000000; adőszám: 15429410219) a továbbiakban' mint Megrende|ő,

másrészrőI a Swietelsky MagyarországKft. (Székhelye: ll17 Budapest, Irinyi József u. 4-20', B
épület V. emelet' képviselői: Kiss Sándor és Lipovicsné Czinder Bernadett cégjegyzékszáma: Cg. 01-
09.897738; bankszámlaszám: 10300002-104l l4l7-49020017, adószám: 14300327-2-44) a
továbbiakban, mint Válla|kozó között az alulírott helyen és napon, az a|ábbi feltételek szerint:

I.

Előzmények

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekr.ől sző|ő 2003. évi CXXIX. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) a|apján nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési
eljárás) folytatott le. Megrendelő a közbeszerzési eljárás tárgyát és mennyiségét az ajánlati
felhívás 2. pondában határozta meg.

A beszerzés tárgya és mennyisége:

Pópa, vdrosi utak II. Jórdaépí'tések

Megrende|ő a közbeszerzési e|járásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta" egymássa|
összevetette, és döntését 2010. augusztus 16. napján kihirdette. Megrendelő közbeszerzési
eljárásban hozott döntése szerint a közbeszerzési e|járásban a nyertes ajánlattevő Vállalkozó
lett.

il.

A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvál|a|ja a szerződés tárgyát képező, I/1. pont
szerinti létesítmény (a továbbiakban: létesítmény) építési munkáinak teljes köni
megvalósítását a je|en szerződéshez kapcsolódó egyéb mel|ékletek, így kü|önosen az ajánlati
felhívás és dokumentáció tarta|ma szerint. Vállalkozó köte|ezettséget vál|al ana, hogy
Megrendelő számára a jelen szerződésben meghatározott munkákat saját költségén elvégzi.

Vállalkozó feladata továbbá minden egyéb a feladat megva|ósításához szükséges munka
elvégzése és költségeinek viselése, kü|önös tekintette| azon me|lékmunkákra és ráfordításokra,
amelyek a vonatkozó szabványok és a szakmai gyakor|at szerint a munka e|végzéséhez
tartoznak.

A közbeszerzési e|jaráshoz, illetőleg ajelen szerzódéshez kapcsolódó vagy annak me||ékletét
képező okiratokon kívüli egyéb tervek, dokumentumok elkészítése Vállalkoző fe|adata. Az
ilyen terveknek' dokumentumoknak minden tekintetben összhangban kell lenniük a
közbeszerzési eljárással és a je|en szerződéssel, és azokat elozetesen Vállalkozó köte|es
j óváhagyás célj ából Megrendelőnek bemutatni.

Bármi|yen a Vállalkozó vagy tervezóje által kezdeményezett műszaki vá|tozás ajánlatkéroi
engedé|yezése e|őtt a Yá||a|kozó köteles a vá|tozás költségkihatásait bemutatni, és a
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6.

Megrende|ővel jóváhagyatni' A vá|tozás végrehajtása csak ilyen jóváhagyás után |ehetséges,
mert az e nélkül végzeÍt bármilyen eltérést a Vál|alkozó saját kockázatárahajtja végre.

Vállalkozó többletmunkák e|végzésére nem jogosult. A megva|ósítás kö|tsége nem haladhatja
meg a Vállalkozó aján|atában megje|ölt elIenszolgá|tatás összegét'

Vállalkozó kijelenti, illetve kötelezettséget válla| arra, hogy

- a jelen szerződést, annak mellékleteive| és a kapcsolódó iratokkal együtt teljes körűen
megvizsgálta, hiánytalanu| e|o|vasta és megértette' azt kor|átozás nélkül jelen
a|áírásáv al j ogi lag kötelezőnek i smeri e| ;

- az ajánlatkérési dokumentációt megismerte és azt a munka elvégzésének alapjáu|
megfelelőnek talá|ta;

- a dokumentáció és egyéb okiratok szövegét megértette, azokat nem tartja értelmetlennek
vagy kétértelmtínek; , l

- az esetleges felvilágosítás kéréseknél kielégítő, elégséges magyarázatot kapott;

. a szerződés tárgyát jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően és az abban
szabá|yozottak szerint, a vonatkozó magyar e|óírásokat betartva' I. osztályú minőségben
és I. osáályú anyagok felhasználásáva| aszerződés szerinti határidőben' saját koltségén
hiba- és hiánymentesen elkészíti;

Vállalkozó a jelen szerződésből eredo jogainak és köte|ezettségeinek harmadik személyre
történő átruhéaására nem jogosult. A je|en szerződést Vá|lalkozónak ke|| teljesítenie. A
teljesítésben 10 %o feletti a|vá|la|kozóként, i||ető|eg egyéb résávevoként csak olyan személy,
illetve szervezet vehet részt' akit/amelyet Vállalkozó aján|aÍában megje|ö|t' Felek az utóbbi
rendelkezéstől csak akkor térhetnek el, ha az á|taluk e|őre nem látható okná| fogva, a
szerződéskötést követően beál|ott körülmény folytán a szerződés vagy annak egy része nem
volna teljesíthető és Megrendelő az egyéb személy, szervezet közreműködéséhez hozzájáru|t.

n
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9.

A 7. pontban szabá|yozottakon túlmenően Vállalkozó a közbeszerzési
alvállalkozóin kívüli' a teljesítésben 10 oÁ-ot meg nem haladó
a|vá||a|kozőt kizáró,|ag Megrendelő egyetértéséve| vehet igénybe.

Vállalkozó a fentiekkel összhangban igénybe vett alvállalkozóért úgy
maga végeúe volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén
olyan kárért is, amely anélkül nem következett voIna be.

eljárás során megjelölt
mértékben résÍ vevő

fele|, mintha a munkát
pedig fele|ős minden

III.

Teljesítési határidők

l0. Felek megállapodnak abban, hogy VáIlalkozó jelen szerzodésben vá||a|t építési munkákat az
aj án|atáb an fogl alt telj e s ítés i ütemezés szeri nt e|v égzi.

A munkaterü|et átadás idopontja: 2010. szeptember 6.

A kivitelezés műszaki átadása megkezdésének határideje: 2010. szeptember 26, (a
továbbiakban: befeiezési határidő).



11 .

IV.

A felek jogai és köte|ezettségei' együttműködése

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a je|en szerzodésben fog|altak maradékta|an
megvalósítása érdekében folyamatosan együttműktjdnek, és időben tájékoztatják egymást nem
csupán a szerzódéses kötelezettségek teljesítéséről, de minden olyan körü|ményről (tény, adat,
kérdés), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

Fenti kötelezettségüknek megfelelően a felek képviselőik útján a későbbiekben meghatározott
idópontokban, de legalább hetente egymással szemé|yesen egyeáetnek, he|yszíni koordinációt
tartanak.

Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás a|apján megkötött szerződés, illetve
Megrendeló utasításai szerint köte|es e|járni.

Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetöleg nem teheti a teljesítést
terhesebbé.

Megrendelő köteles a munkaterü|etet a munka megkezdéséhez szükséges állapotban a jelen
szerződés megkötését követoen meghatározott idopontban átadni' Vállalkozó köteles a
területet biáonságosan bekeríteni és őrizni, a megfe|elő baleset- és tiizvédelemrő| a vonatkozó
eloírásoknak megfelelően gondoskodni. A fe|vonu|ás, valamint a közmű-, és energiahasználat
költségei Vállalkozót terhelik. A munkaterület átvételétól a műszaki átadáS-átvétel időpontjáig
Vállalkozó felelősséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleérwe a
munkagépek, eszközök, berendezések és építési anyagok tárolását és őrzését, az é|et- és
vagyonbiaonságot.

Vállalkozó köteles a munkavégzést íryy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és
gyors befej ezését, Ennek megfelelően Vá|la|kozó köteles a Megrendelőt minden olyan
körülményrő| haladéktalanu| értesíteni' amely a teljesítés eredményességét vagy határidőben
történő e|végzését veszé|yeúeti vagy gátolja. Az értesítés e|mu|asáásából eredő kárért
Vállalkozó felelosséggel tartozik.

Vállalkozó a munka megkezdésekor a vonatkozó előírásoknak megfe|elően építési naplót nyit,
s aá folyamatosan vezeti, illetőleg az építkezés he|yszínén tartja a munka befejezéséig. Felek
a munkavégzésse| kapcsolatos minden |ényeges körülményt, adatot és utasítást rögzitenek az
építési naplóban.

VáIlalkozó fe|elős műszaki vezetóie és adatai:

Név: ' . . . . . . . .  . . 'P icz inger Kr isáián

Lakcím: 9444 Fertőszentmik|ós, Agghegy 20.

Te le fonszám: . . . . . . . . . . . . . ' . . .  . . . . . .06-96 l261-010

Jogosultsági kam. Sz........................ '. MV-K Ét e-ovezl s

Megrende|ő á|ta| a kapcso|attartásra kijelölt személy:

Molnár István, A|bert Henrietta, Németh Tamás, Heizer Zo|tán
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19 .

20.

l 8' Vál lalkozó á|tal a kapcsolattartásra kij e|ö |t személy/sze rv ezet',

Név: . . . . . . . . . '  . ' . . . ' ' .Kiss Sándor fó-éoítésvezető

Te le fonszám: ' . . . . . . . . . . . . . . . .  . . ' . ' .06-96 l26 l .010

A felek |6., |7. és 18. pontok szerinti, kijelölt képviselői jogosultak Megrendelő, il letve
Vállalkozó nevében az építési naplóba történő bejegyzésre, ame|y azonban nem
eredményezheti a jelen szerzodés rnódosítását.

Megrendelo, illetőleg az á|ta|a kijelö|t szemé|y vagy szervezet a Vállalkozó, annak
alvállalkozói, illetőleg a teljesítésbe bevont egyéb közreműködők tevékenységét és
munkavégzését mindenféle korlátozás nélkü|' bármikor jogosu|t e|lenőrizni. Az ellenőrzés
azonban a szükséges mértéken felül nem zavarhatja Vállalkozó munkavég2ését. Megrende|ó
minden beépítendö anyag és e|végzett munka e|lenőrzésére jogosult a he|yszínen, vagy a
gyártás he|yén. Az e||enőrzést és a mintavéte|t végző személyeket Megrende|ő je|öli ki. Az
építkezés során az e|oírtak szerint e| ke|l végeztetni a megfelelo vizsgálatokat. A mintavételi
és ellenőrzési költségek a Vállalkozót terhelik. A Megrendelő bármilyen próba, vizsgálat
fiiggetlen szakértő á|ta| va|o e|végzését elrendelheti' A vizsgálatok költségét, amennyiben
azok igazo|ják, hogy nem felel meg a minőség az e|őírtaknak, vagy a Megrendelő által adott
utasításnak, a Yá||a|kozó viseli. Ellenkező esetben a kö|tség a Megrendelőt terhe|i. Az
eltakarásra kerülo munkák e|készü|tének várható időpontjáról Vállalkozó köteles a
Megrendelőt 48 (negyvennyolc) órával mege|őzően építési naplóban értesíteni.

Vállalkozó kötelessége a bontasi anyagok' hulladékok és környezetkárosító anyagok
környezetvédelmi követelményeknek megfelelő keze|ése és elhelyezése' valamint a
munkaterü|et melletti csapadékvíz e|vezetó rendszerek műszaki állapotának megóvása és
ronsálódás esetén azok helvreállítasa.

v.
A szerződés teljesítése

Megrendelő kizárő|ag a hiba- és hiánymentes, I. osztályú minőségű te|jesítést veszi át.

A műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó készre jelentése a|apján a Megrendelo hizi ki.
A vállalt teljesítési határidőre szóló készre je|entés leadásának legkésőbbi időpontja a vá||a|t
határidő |ejárta előtti 7. nap. Az eljárást a Megrendelo a készre jelentés kézhezvétele utáni
legkorábban 7. napratűzi ki.

A műszaki átadás.áNételi eljárás kitűzésének fe|téte|e az átadási dokumentáció jóváhagyása a
Megrendelő részérő|, Az átadási dokumentáció a megvalósulási tervek, melynek
pé|dányszáma 4 p|d. Az átadási dokumentáció a Válla|koző készrejelentő leve|ének kötelező
melléklete.

A műszaki átadáS-átvételi eljárás |efo|ytatásának és az üzembe helyezési eljárás
megkezdésének feltétele szükséges és a műszaki dokumentációban meghatározott valamennyi
létesítmény rendeltetésszerúhaszná|atra alka|mas készültsége az e|óírt bizonylatokkal.

21.

22.
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25. A műszaki átadás-áBtételre és annak időpontjáraa Ptk. rende|kezései az irányadók. A műszaki
átadás-áNéte| keretében észlelt üzemeltetést nem akadá|yozo hiányokat és szükséges
kiegészítő munkákat a Vállalkozó térítés nélkül és az akkor meghatározásra kerülo határidore
köteles elvégezni (hiánypótlás).

26' Az átadás.átvételi eljárás fentiek szerinti maradéktalan teljesítése esetén az e|járásrő| a felek
jegyzőkönyvet vesznek fel' Amennyiben az átadás-átvételi eljárás sikertelen, úgy Vállalkozó
az ismételt átadás-átvételi eljárás feltételeit haladéktalanul teljesíti és az átadás-átvételi
eljárásra új idopont megá| |apítását kezdeményezi Megrende|onél.

27. Végszám|a csak a sikeres átadás-áLtvételi eljárást követően nyújtható be.

, 28' Vállalkozó határidőben teljesít' ha az átadás-áwétél a szerzódésben e|őírt határidon belül'
i|lető|eg határnapon megkezdödött, kivéve, ha a Megrende|ő a szolgá|tatást nem vette át.

29' Az átadás- átvételi eljárástól számított egy éven be|ü| az építési beruházás munkáit ismételten
megvizsgálni (utófelülvizsgá|ati eljárás). Eú, az e|járást Megrendelo készíti e|ő és hívja meg
arra aYál|alkozót.

vI.
Módosítások

30. Felek tudomássa| bírnak anól, hogy a jelen szerződés módosítására közös megegyezéssel,
kizírő|ag a Kbt.-ben fogla|t feltételek maradéktalan teljesü|ése esetén van mód. Megrendelo e
rendelkezésekre figyelemmel jogosult a kivitelezésre kerülo építmény vagy egyes részeinek
m inősé gi, mennyi ségi v áltoztatásár a.

31. Nem minősül Megrendelő részéről történő vá|toztatásnak, ha a tervmódosítás a Vállalkozó
érdekkörében felmerült ok miatt szükséges (p|. az előírt anyag nem szerezhető be).

32, Minden, a jelen szerződéshez és az azt mege|őző közbeszerzési e|járáshoz kapcsolódó
tervdokumentációt és egyéb okiratot a Vállalkozó a kivitelezhetőség szempondábó| a
szerzodéskcitést megelőzően saját fele|ősségére e|lenorzött. Erre tekintettel a
tervdokumentáció, illetőleg az egyéb okiratok eset|eges hibájára vagy hiányosságára való
hivatkozással a későbbiek során szerződésmódosítás nem kezdem énvezhető.

33. Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható műszaki problémákkal kapcsolatosan
Vállalkozónak kérdése merü| fel, úgy Megrende|ő erre 5 (öt) munkanapon be|ü| a szükséges
fe|világosítást megadj a'

34. Vállalkozó kötelezettsége, hogy aZ érdekkörében felmertilő esetleges módosítások,
pontosítások, tervértelmezések (a továbbiakban együtt: módosítás) rendezéséhez a tervező
közreműködését és rendelkezésre á||ását biztosítsa. Abban az esetben, ha a módosítás
Vállalkozó érdekkörében merül fel, Megrende|ő jogosu|t a módosítás szakmai
megalapozottságát Vállalkozó költségén elIenőriaetni.



38,

39.

35. Határidő módosítás indokául időiárási ténvező nem érvénvesíthető'

vII.

Vá|lalkozási díj' fizetési feltéte|ek

36. Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott feladatok hibát|an és hiánytalan te|jesítéséért
összesen 21.084.668'- Ft + 25 % AFA, azaz Huszonegymillió-nyolcvannégyezer-
hatszázhatvannyo|c forint + 25 %o á|ta|ános forgalmi adó összegű vállalkoási díj illeti meg.
Ennek megfe|elően a vállalkoási díj teljes bruttó összege: 26.355.835,- Ft, aztz
Huszonhatmillió-háromszázötvenötezer-nvo|cszázharmincöt forint áta|ánvár,

37. Vállalkozó részszám|a benyújtására nem jogosult.

vegs,aduakkor nyújtható be, ha Vál|alkozó és Megrendelő a jelen szerzodés szerinti átadás.
átvételi eljárást sikeresen lebonyolította, és az erre vonatkozo jegyzőkönyv a|áírásra került.

A teljesítés igazolás a|apján kiállított végszám|án szerep|o összeget a Megrendelő Vállalkozó
10300002-104|1417-490200|7 szátmű bankszám|ájÍra az adózás rendjéról szóló 2003. évi
XC[. törvény 36/A, $ (6) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve 30 napon belül átutalja.

Megrendelő kizárő|ag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott alaki és tartalmi
követe lményeknek m e gfe I e lő szám|étÍ' fo gadj a be.

4|' Mesrendelő előleset nem biztosít.

VIII.

Késedelmes teljesítés' meghiúsulás

42, Szerzódő felek megállapodnak, hogy amennyiben aján|atában foglalt teljesítési határidőt a
Vállalkozó késedelmesen teljesíti, úgy naponta a bruttó vállalási összeg SoÁ-nak megfele|ő,
azaz|.3|7.792,.Ft késedelmi kötbért köteles fizetni naptárinapi késede|mi kötbérként.

43, Amennyiben a fenti határido tekintetében Vállalkozó számára felróható módon 30 (harminc)
napot meghaladó késedelembe esik' úgy azt fe|ek o|yan fokú szerzódésszegésnek tekintik,
amely alapján Megrende|o egyoldalúan gyakoro|hatja elá|lási jogát.Ez esetben Megrende|o a
teljes vállalkozási díj 40 (negyven) %-ára jogosult meghiúsulási kötbérként.

44, Megrende|ő a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére is jogosult.

45. Megrendeló a 43. pont szerinti eljárásra jogosult az a|ábbi esetekben is:

Vállalkozó ellen csőd-, felszámolási vagy vége|számolási eljárás indul;

Yá||a|koző méltányolható ok né|kü| nem kezdte meg a szerzódés te|jesítését;

40.
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48.

Vállalkozó a teljesítést felfuggesztette és Megrendelő eÍTe irányuló írásbeli
felszólításánakkézhezvételét követő l0 (tíz) napon be|ül nem folytatta;

Vállalkozó a jelen szerződés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvállalkozőt vagy
egyéb közreműködőt a teljesítésbe;

Vállalkozó egyéb sú|yos szerződésszegést követ el.

46. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően
jogosult azonna|i beszedési megbízást benyújtani, illetőleg a Ptk. szerinti késedelmi kamatot
követelni.

rx.
Szavatosság' jótállás

A jótállási garancia időtartamának lejárta előtt a felek a Megrendelő á|ta| kitúzött időpontban
bejárást tartanak és az esetlegesen még fennál|ó hibákról, hiányosságoV.cő| jegyzőkönyvet
vesznek fel' A jegyzőkönyvben rögzített hibákat Vállalkozó legkésőbb 15 (tizenöt) napon
belül kijavítja és teljesítést írásban készre jelenti Megrendelo részére.

Vállalkozót a fentieken kívül a jogszabályokban meghatározott idejű kötelező alkalmassági
idő is terheli.

Eláltás a sTerzoaostol
A Megrende|o a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Yá||a|koző kárÍtt
megtéríteni.

Ha a munka végzése során a tények arra engednének következtetést, hogy a teljesítés hibás
lesz, a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött megfelelő határidő sikertelen
e|telte után gyakorolhatja a hibás te|jesítéséből eredó jogokat.

Amennyiben a Vállalkoző a befejezési határidőhöz képest több mint 30 (harminc) napos
késedelembe kerül, az aján|atkérónek jogában áll - az e|á||ási jogának gyakorlása és a 43.
pontban meghatározott kötbér érvényesítésén túl a Vállalkozót a munkaterületről
levonultatni és a hátralevő munkát más vállalkozóval befejeztetni. A már teljesített
munkarészekre a Válla|koző garanciális és szavatossági kötelezettségeit az ilyen beavatkozás
nem módosítja.

xI.
Titoktartás

5l. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat' valamint a
teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üZleti titokként kezelik. Ez
értelemszertíen nem vonatkozik arra az információra' ame|y titokban tartásátjogszabá|y nem
teszi lehetővé.

49.

50.
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52. Ha a Megrendelő a Vá|lalkozó teljesítése révén
ismeretről szerez tudomást, ezt a Yá|\a|koző
közölheti.

új e|gondolásról, megoldásról vagy műszaki
előzetes hozzájáru|ása nélkül mással nem

xII.
Nyilatkozatok

Felek kijelentik, hogy

- kellő fe|hata|mazássalés jogkörre| rendelkeznek je|en szerződés a|áirásáraés teljesítésére;
- a jelen szerződés a|áirásátazerre kijelölt vezetó, illetőleg acégigazgatósága, vagy vezető

testiilete szabá|yszeriien engedé|yeáe és az megfelei u, Jnő vónatko-zó jJgszabályi
rendelkezéseknek;

- qje|en szerződést a fél nevében a|áírő személy megfe|elo, a vonatkozó jogszabályok á|ta|
megkívánt rcgisztrá|t a|áirási joggal rendelkezik,- így részéró| a szeiz{dés aláírása és
teljesítése nem eredményezi más, o|yan ''"."6dés Vagy egyéb jognyilatkozat
megszegését, melyben fé|ként szerepe|;

- 
1in-cs olyan ftiggőben levó köte|ezettsége Vagy érdekkörében |évő más körüImény, amely
kedvezőtlenüt hathat a jelen szerződésben fogla|tak érvényességére, teljesíté.é," uugy
saj át te lj es ítési készségére, i llefve képessé gére.

A jelen szerződéssel kapcsolatos bármi|yen kérdésben a felek írásban tesznek nyilatkozatot
egymásnak, aj án l ott, térti vevényes I evé l útj án'

xilI.

Jogviták rendezése
Felek az esetlegesjogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgya|ások útján kívánják rendezni, s
csupán akkor fordulnak bírósághoz,haa tárgyalásos rendezés nem vezetett eredménvre.

Amennyiben atárgya|ások azok kezdeményezésétő| számitott 30 (harminc) napon beltil nem
vezetnek eredményre, úgy felek alávetik magukat a pertárgy értékétő| fiiggáen a rapai Vrírosi
Bíróság, i|letve a Veszprém Megyei Bíróság kizárólagos illétékességének. 

-

xIv.
Biztosítás

Vállalkozó anélkül, hogy kor|átozná a saját, vagy a Megrendelő kötelezettségeit és
felelősségét, ajelen szerződés megkötésének időpontjáió| a sikerás műszaki átadás idopontjáig
köteles

o teljes körű é|et és balesetbiáosítást kötni a beruházási program végrehajtásában
közreműködő a|ka|mazottakra fiiggetlenül attó|, hogy azok sajat vagy
alvállalkozói a|kalrnazottai-e,

o teljes körű vagyonbiztosítást kötni a kapcsolatos anyagokra és eszközökre a teljes
pótlási, i|letve hetyreál|ítási költség mértékéig, továbbá,

o felelősségbiztosítást kötni harmadik szeméIynek okozott károkra.

54.

55.

56.

57 .

/



58. Vállalkozó köteles a tárgyi építési munkára építés-szere|ési fele|ősségbiztosítást kötni, il|etve
meg|évő építés-szerelésife|elősségbiaosítását atárgyi munkára kiterjeszteni.

Vállalkozó köteles az építés-szerelési feIelősségbiáosítás kedvezményezettjeként a
Megrendelőt megjelölni.

Vállalkozó által megkötött biztosításnak ki kell terjednie a Megrendelőnél esetleg felmerülő
minden olyan veszteségre és követelésre is, amely harmadik személynek okozott személyi
sérüIések, dologi károk, valamint azezekre visszavezethető károk követkeáében je|entkeznek.

Yá||a|koző vá||a|ja, hogy a fentieknek megfelelő biaosítási szerződést - kötvén}.t - legkésőbb
a jelen szerződés a|áirását követő 10 munkanapon be|ü| bemutada azza|, hogy ennek
elmulasztása esetén a Megrendelő ajelen s.zerzodéstő| elállni jogosu|t.

Vá|lalkozó vá||a|ja, hogy a díjfizetés igazo|ásaként a befizetési bizonylatról rendszeresen
másolatot küld a Megrendelő részére. A Megrendelő ugyancsak jogosu|t a szerződéstő| való
elállásra akkor, ha a Vállalkoző az esedékes biztosítási díjrészletek megfizetését elmulasaja és
emiatt a biztosítási szerzódés messzűnik.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a beruháás során bekövetkező mindennemű
káreseményt haladéktalanul bejelent a Megrendelonek a kárbejelentés és rendezés érdekében
történő mielőbbi szakszerű e|járás érdekében. A bejelentés e|mulasztásábó| eredő
következmények a Vállalkozó terhére esnek.

A felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrende|ő kedvezményezettként bármely káresemény
követkeáében kártérítést kap, úgy aYá||a|koző abban az esetben sem mentesül a teljes kár.
meg nem térült részének . megtérítése, vagy a maradékta|anu| szerződésszeni teljesítés aló|.

Esetleges kár bekövetkezése esetén' ha a Vállalkozó egyébként oly módon te|jesít, hogy a
Megrendelőt semmilyen módon kár nem éri, úgy ebben az esetben a Megrendelo a kártérítési
összegre nem tart igényt, aú. aYá|la|kozóra engedményezi.

xv.
Egyéb rende|kezések

Vállalkozó köteles Megrendelőttájékoztatni minden őt érintő, a Kbt' 99lA $ (4) bekezdéséve|
kapcsolatos változásról.

Az aján|ati felhívás, a dokumentáciő, a he|yszíni szemle jegyzőkönyve' Vál|alkoző aján|ata,
valamint az ezen kívül feltett egyéb kérdések és az ezekre adott vá|aszok a jelen szerződés
elválaszthatatlan részét képezik. Amennyiben a jelen pont szerinti okiratok, illetőleg a jelen
szerzódés szövege között ellentmondáS lenne, űgy az előbbi okiratok szövege azirányado'

Ugyancsak a je|en szerzödés elválaszthatatlan részét képezik a szerződés mellékletei.

l. számú me|lék|et: aiárrlati fe|hívás és dokumentáció.
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2, szÍrrú melléklet: Vállalkozo nyertes aján|ata,

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadők,

Jelen megállapodrást a felek képviselői elolvasás és közjs értelmezes után, mint kinyilvánított
akaratukkal mindenben megegyezőt. j óvahagyól ag a|áúrtik..

.t..d;*..&r1.o^lt
. Yá||a|kozÁ


