
vÁrLAL KozÁ sr s zuRzőnn s

amely létrejött egyrészről Pápa Város Önkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, FŐ u. l2.,
képviseletében: Dr. Áldoző Tamás alpolgármester, bankszámlaszám: OTP Bank Rt, Pápai Fiókja
1 1748045-1 54294l0-rc220003 adószám: I5429410219) a továbbiakban, mint MegrendelŐ,

másrészről a Rope-Vill Kft. (Székhelye: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2., képviselője: Németh Róbert

cégegyzékszáma: 19-09-508403 ; bankszámlaszám: l4l00660-1597í349-01000004 adószám:

13561983-2-19) a továbbiakban, mint Vállalkozó között az alulírott helyen és napon, az alábbi
feltételek szerint:

l.

I.

Előzmények

Megrendeló, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szőlő 2003. évi CXXIX. törvény (a

továbbiakban: Kbt.) alapján nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési
eljárás) folytatott le. Megrendelő a közbeszerzési eljárás tárgyát és mennyiségét az ajánlati
felhívás 2. pontjában határozta meg.

A beszerzés tárgya és mennyisége:

A pdpai kerékpárút hálózatfejlesztéséhez kapcsolódó közvilágítás bővítés 1-3 rész

Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással

összevetette, és döntését 201l. január 17. napján kihirdette. Megrendelő közbeszerzési
eljárásban hozott döntése szerint a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő Vállalkozó
lett.

II.

A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a szerződés tárgyílt képező, I/1. pont

szerinti létesítmény (a továbbiakban: létesítmény) építési munkáinak teljes körű

megvalósítását a jelen szerződéshez kapcsolódó egyéb mellékletek, így különösen az ajánlati

felhívás és dokumentáció tartalma szerint. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy
Megrendeló számára a jelen szerződésben meghatározott munkákat saját költségén elvégzi.

Vállalkozó feladata továbbá minden egyéb a feladat megvalósításához szükséges munka

elvégzése és költségeinek viselése, különös tekintettel azon mellékmunkákra és ráfordításokra,

amelyek a vonatkozó szabványok és a szakmai gyakorlat szerint a munka elvégzéséhez
tartoznak.

A közbeszerzési eljáráshoz, illetőleg a jelen szerződéshez kapcsolódó vagy annak mellékletét
képező okiratokon kívüli egyéb tervek, dokumentumok elkészítése Vállalkoző fe|adata. Az
ilyen terveknek, dokumentumoknak minden tekintetben összhangban kell lenniük a

közbeszerzési eljárással és a jelen szerződéssel, és azokat előzetesen Vállalkozó köteles
j óváhagyás célj ából Megrendelőnek bemutatni.

Bármilyen a Vá|lalkozó vagy tervezője által kezdeményezett műszaki változás ajánlatkérói
engedélyezése előtt a Vállalkozó köteles a változás költségkihatásait bemutatni, és a
Megrendelővel jóváhagyatni. A változás végrehajtása csak ilyen jóváhagyás után lehetséges,

mett aze nélkül végzetí bármilyen eltérést a Válla|kozó saját kockázatárahajtlavégre.

Vállalkozó többletmunkák elvégzésére nem jogosult. A megvalósítás kö|tsége nem haladhatja

meg a Vállalkozó ajánlatában megjelölt ellenszolgáltatás összegét.

2.

3.

4.

5.



6, Y állalkoző kij elenti, illetve kötelezettséget vállal arr a, ho gy

- a jelen szerződést, annak mellékleteivel és a kapcsolódó iratokkal együtt teljes körűen
megvizsgálta, hiánYtalanul elolvasta és megértette, azt korlátozás nélkíl jelen aláírásávaljogilag kötelezőnek ismeri el;

- aZ ajánlatkérési dokumentációt megismerte és azt a munka elvégzésének alapjául
megfelelőnektalálta1"

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

- az esetleges felvilágosítás kéréseknél kielégítő, elégséges magyatázatot kapott;
- a szerződéstárgYátjelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően és az abban szabá\yozottak

szerint, a _vonatkozó magyar előírásokat betar|va, I. Ósztályú minőségben és I. osáályú
anYagok felhasználásával a szerződés szerinti határidőbón, saját iolt.egen hiba- és
hiánymentesen elkészíti;

7, Vállalkozó a jelen szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinek harmadik személyre történő
átruházására nem jogosult. A jelen szerződést Vállalkozónak keil teljesítenie. A teljesítésb en 10 yo
feletti alvállalkozók_én1, illetőleg egyéb résztvevőként csak olyan sJemély, illetve szervezet vehet
részt, akitlamelYet Vállalkozó ajánlaíában megjelölt. Felek az utóbbi rendelkezéstől csak akkor
térhetnek el, ha az általuk előre nem láthatő oknál fogva, a szerződéskötést követően beállott
kÖrÜlménY folYtán a szerződés vagy annak egy része nem-volna teljesíthető és Megrend elő azegyéb
személy, szerv ezet közreműködéséhez hozzájárult.

tartj a értelmetlennek vagy

eljárás során megjelölt
résá vevó alv állalkozőt

mintha a munkát maga
minden olyan kárért is,

8,

9.

A 7. pontban szabályozottakon túlmenően vállalkozó a közbeszerzési
alvállalkozóin kívüli, a teljesítésben l0 %-ot meg nem haladó mértékben
kizár őlag Me gren delő egyetértéséve 1 vehet igénybÓ.

vállalkozó a fentiekkel összhangban igénybe vett alvállalkozőért úgy felel,
végezte volna, alvállalkozőjogosulatlan igénybevétele esetén pedi§felelős
amely anélkül nem következett volna be.

ilI.
Teljesítési határidők

l0, Felek megállaPodnak 1bban, hogy Vállalkozó jelen szerződésben vállalt építési munkákat az
ajánlaíáb an fo glalt határidőre elv é gzi.

A kivitelezés befejezési határideje: 2011. május 6.

Iv.
A felek jogai és kötelezettségei, együttműködése

l1, Szerződő felek megállaPodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan
megvalósítása érdekében folyamatosan együttműköánek, és időben taJékoiatják egymást nem
csuPán a szerződéses kÖtelezettségek teljesítéséről, de minden olyan [,;.riheny.ől-(tény, ad,at,
kérdés), amely a szerződés teljesítésére kihátással lehet.

Fenti kÖtelezettségÜknek megfelelően a felek képviselőik űtján a későbbiekbe n meghatározott
időPontokban, de legalább hetente egymással szimélyesen egyeztetnek, helyszíni koordinációt
tartanak.
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i3,

12, Vállalkozó a lefolYtatott közbeszerzési eljérás alapján megkötött szerződés, illetve Megrendelő
utasításai szerint köteles eljárni,

Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszeryezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.

Megrendelő kÖteles a munkaterületet a munka megkezdéséhez szükséges állapotban a jelen
szerzódés megkÖtését kÖvetően meghatározott időponlban átadni. Vállalkozó köteles a területet
biáonságosan bekeríteni és Őrizni, a megfelelö baleset- és tűzvédelemről a vonatkozó előírásoknak
megfelelően gondoskodni. A felvonulás, valamint a közmű-, és energiahasználat költségei
Vállalkozót terhelik. A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-áNétel Úőpontjáig Vállalkozó
felelősséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleértv" u *unkugÉpek, eszközök,
berendezé sek és ép íté s i anyagok tár o\ását éi őrzé sét, az'éleí é s vagyonb izton ságot.

Vállalkozó köteles a munkavégzést űgy m€g.slarvg2ni, hogy biáosítsa a munka gazdaságos és gyors
befejezését. Ennek megfelelően Vállalkozó köteles a Űegrendelőt minden Ílyan ktirtilményről
haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés,eredményességjt vagy határidőben io.terro elvégzését
veszétYezteti vagy gátolja. Az értesités elmulasztaiaUOt- eredő kárért Vállalkozó felelősúggel
tartozik,

Vállalkozó a munka megkezdésekor a vonatkozó előírásoknak megfelelően építési naplót nyit, s aztfolYamatosan vezeti, illetőleg az építkezés helyszínén tartja á munka tefejezeseig. Felek amunkavégzéssel kaPcsolatos minden lényeges kortilményt, adátot és utasítást rögzítenek az építési
naplóban.

Vállalkozó felelős műszaki vezetője és adatai:

.'

14.

15.

16.

Név: Németh Róbert

Lakcím: 8200 Veszprém, Batsányi u. 3

Telefonszám : 0 6 -20 / 98 5 -400 5

Jogosultsági kam. Sz.: 19-1100

l7. Megrendelő által akapcsolattartásra kijelölt személy:

Molnár István, Horváth András, Heizer Zoltán

1 8. vállalkozó által akapcsolattartásra kijelölt szeméIylszervezet:

Név: Németh Róbert

Telefonszám : 06-20 / 9 85 -400 5

|9. A felek 16.,17. és 18. pontok szerinti, kijelölt képviselői jogosultak
nevében az építési naplóba történő bejegyzésri, amely 

"azonban

szerződés módosítását.

20, MegrendelŐ, illetŐleg az általa kijelölt személy vagy szervezet ayállalkoző, annak alvállalkozői,
illetőleg a teljesítésbe bevont egyéb közreműLodőTi tevékenységét és munkavégzését mindenfele
korlátozás nélkÜ| bármikor jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzéi aionban a szükséges mértéken felül
nem zavarhatja Vállalkozó munkavégzését. Megrendelő minden beépítendő anyag és elvégzett

Megrendelő, illetve Vállalkozó
nem eredményezheti a jelen
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munka ellenőrzésére jogosult a helyszínen, vagy a gyártás helyén. Az ellenőrzést és a mintavételt
végző személyeket Megrendelő jelöli ki. Az építkezés során az előirtak szerint el kell végeztetni a
megfelelő vizsgálatokat. A mintavételi és ellenőrzési költségek aYállalkozőt terhelik. A Megrendelő
bármilyen próba, vizsgálaí fiiggetlen szakértő által való elvégzését elrendelheti. A vizsgálatok
költségét, amennyiben azok igazolják, hogy nem felel meg a minőség az előírtaknak, vagy a
Megrendelő által adott utasításnak, a Vállalkozó viseli. Ellenkező esetben a költség a Megrendelőt
terheli. Az eltakarásra kerülő munkák elkészültének várható időpontjáról Vállalkozó köteles a
Megrendelőt 48 (negyvennyolc) órával megelőzően építési naplóban értesíteni.

2l. Vállalkozó kötelessége a bontási anyagok, hulladékok és környezetkárosító anyagok
környezetvédelmi követelményeknek megfelelő kezelése és elhelyezése, valamint a munkaterület
melletti csapadékvíz elvezető rendszerek műszaki állapotának megóvása és rongálódás esetén azok
helyreállítása.

v.
A szerződés teljesítése

Megrendelő kizárőlag a hiba- és hiánymentes, I. osztályú minőségű teljesítést veszi át.

A műszaki átadás-átvételi eljárást a Yállalkozó készre jelentése alapján a Megrendeló tűzi ki. A
vállalt teljesítési határidőre szóló készre jelentés leadásának legkésőbbi időpontja avállalthataridő
lejáta előtti 7. nap. Az eljárást a Megrendelő akészrejelentés kézhezvétele utáni legkorábban 7.
napra tűzi ki.

A műszaki átadás-átvételi eljárás kitűzésének feltétele az átadási dokumentáció jóváhagyása a
Megrendelő részéről. Az átadási dokumentáció - a megvalósulási tervek, melynek példányszáma 4
pld. a Vállalkozó készre jelentő levelének kötelező melléklete.

A műszaki átadás-átvételi eljárás lefollatásának és az üzembe helyezési eljárás megkezdésének
feltétele szükséges és a műszaki dokumentációban meghatározoít valamennyi létesítmény
rendeltetésszerűhasználatra alkalmas készültsé ge az előírt bizonylatokkal.

A műszaki átadás-átvételre és annak időpontjára a Ptk, rendelkezései az irányadók. A műszaki
átadás-áNétel keretében észlelt üzemeltetést nem akadályoző hiányokat és szükséges kiegészítő
munkákat aYállalkoző térítés nélkül és az akkor meghatározásra kerülő határidóre köteles elvégezni
(hiánypótlás).

26. Az átadás-átvételi eljárás fentiek szerinti maradéktalan teljesítése esetén az eljárásről a felek
jegyzókönyvet vesznek fel. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás sikertelen, úgy Vállalkoző az
ismételt átadás-átvételi eljárás feltételeit haladéktalanul teljesíti és az átadás_átvételi eljárásra új
időpont megállapítását kezdeményezi Megrendelőnél.

27. végszámla csak a sikeres átadás-éúvételi eljárást követóen nyujtható be.

28. Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt határidőn belül, illetőleg
határnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át.

22.

23.

\D

24,

25.
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34.

35.

36.

Az átadás-átvételi eliárástól számított egy éven belüI az építési berulrázás rnunkáit ismételterl
rrregvizsgálni (utófeltilvizsgálati eljárás). Ezt az eljárást Megrendelő készíti elő és hívja rneg
arra a Vállalkozót,

vI.

Módosítások

Felek tudomással bírrrak arról, hogy a jelen szerződés nródosítására közös nregegyezéssel,
kizárólag a Kbt,-berr foglalt feltételek rnaradéktalarr teljesülése esetén van mód, Megrendeiő e

rendelkezésekre figyelemmel jogosult a kivitelezésre kerülő épíünény vagy egyes részeirrek
minőségi, rnerrnyi ségi v álíozíatásár a.

Nem minősül Megrerrdelő részéről töfténő változtatásnak, ha a tervmódosítás a Vállalkozó
érdekköréberr felrnerült ok miatt szükséges (pl, az előírt anyag nem szerezhető be).

Minden, a jelen szerződéslrez és az azí megel,őző közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó
tervdokumentációt és egyéb okiratot a Vállalkozó a kivitelezlretőség szempontjából a

szerződéskötést megelőzóen saját felelősségére ellenőrzött. Erre tekintettel a
tervdokumentáció, illetőleg az egyéb okiratok esetleges hibájára vagy hiányosságára való
hivatkozással a későbbiek során szerződésrrródosítás nem kezdeményezhető.

Amenrryiben a kivitelezés során eióre nem Iáthatő műszaki problémákkal kapcsolatosan
Vállalkozónak kérdése merül fel, úgy Megrendelő ene 5 (öt) rnunkanapon belül a szükséges
felvi lágosítást rnegadj a.

Válialkozó kötelezettsége, 1rogy az érdekkörében felmerülő esetleges módosítások,
pontosítások, tervértelmezések (a továbbiakban együtt: módosítás) rendezéséhez a tervező
közrernűködését és rendelkezésre állását biáosítsa, Abbarr az esetben, ha a módosítás
Vállalkozó érdekkörében merül fel, Megrendelő jogosult a rnódosítás szakmai
megalapozottságát Vál 1alkozó kö ltségérr e1 len őriztetrri.

Határi dő módosítás indokául i dőj árás i tény ező rrem érvényesítlrető.

vII.

Válla|kozási díj, fizetési feltételek

Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott feladatok lribátlan és hiárry,talan teljesítéséért
összesen 9.051.957 ft + 25 oÁ AFA, azaz kilencmillió-öfvenegyezer-kilencszázötvenhét
forint + 25 Yo áItalános forgalmi adó összegű vállalkozási díj illeti meg. Ennek rnegfelelőerr a
vállaikozási díj teljes bruttó összege: 11.314.946,- Ft, azaz tizenegymillió-
hárornszáztizennégyezer-kilencszáznegyvenhat forint átaláriyár.

Vál l al kozó r észszámla benyúj tására nem j o go sult.

Végszám[a akkor rryújtlrató be, ha Vállalkozó és Megrendelő a jelen szerződés szerinti átadás-
átvételi eljárást sikeresen leborryolította, és az erre vonatkoző jegyzőkőlryv aláírásra került,

.]L

37.

38.

1,1-,



39. A fizetés a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltak szerint áfutalással történik a számlák igazolt
teljesítését követően.

A teljesítés igazolás alapján kiállított végszámlán szereplő összeg Megrendelőre eső részét a
Megrendelő Vállalkozó 14100660-15971349-01000004 számű bankszámláJ ára az adőzás rendjéről
szőlő 2003. évi XCII- törvény 36lA. § (6) bekezdésében foglaltakat figyeleábe véve 45 napon belül
átutalja.

Megrendelő kizárőlag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott alaki és tartalmi
követe lményeknek me gfe l e lő számlát fo gadj a be.

40.

.É

41. Megrendelő előleget nem biztosít.

VIII.

Késedelmes teljesítés, meghiúsulás
42. szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben ajánlatában

vállalkozó késedelmesen teljesíti, úgy naponta a bruttó vállalási
565.747 Ft késedelmi kötbért köteles fizetni naptári napi késedelmi

foglalt teljesítési határidőt a
összeg S%o-nak megfelelő, azaz
kötbérként.

43, Amennyiben a fenti határidő tekintetében Vállalkozó számára felróható módon 30 (harminc) napot
meghaladó késedelembe esik, űgy azt felek olyan fokú szerződésszegésnek tekintik, amely Átupja"
MegrendelŐ egyoldalúan gyakorolhatja elállási jogát. Ez esetben Megrendelő a teljes váttalkozasi dij
40 (negyven) oÁ-ára jogosult meghiúsulási kötbérként.

44. Megrendelő a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére is jogosult.

45, Megrendelő a 43. pont szerinti eljárásra jogosult az alábbi esetekben is:

vállalkozó ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul;

vállalkozó méltányolható ok nélkül nem kezdte meg a szerződésteljesítését;

Vállalkozó a teljesítést felfiiggesáette és Megrendelő erre irányuló írásbeli felszólításának
kézhezvételét követő l0 (tíz) napon belül nem folytatta;

Vállalkozó a jelen szerződés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvállalkozőtvagy egyéb
közreműködőt a telj esítésbe;

Yállalkoző egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

46. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó a Kbt. rendelkezéseinek megfelelóen jogosult
azonnali beszedési megbizást benyújtani, illetőleg a Ptk. szerinti késedelmi kamatot követelni.

Ix.

Szavatosság, jótáltás

47. A jótállási garancia idótartamának lejárta előtt a felek a Megrendelő által kitűzött időpontban
bejárást tartanak és az esetlegesen még fennálló hibákíól, hiányósságokról jegyzőkönyvet vesznek
fel. A jegyzőkönyvben rögzített hibákat Vállalkozó legkésőbb 15 (izenöt) rupo" beltil kijavítja és
teljesítést írásban készre jelenti Megrendelő részére.
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a fentieken kívÜl a jogszabályokban meghatározott idejű kotelező alkalmassági idő is

49.

í

x.
EláIlás a szerződéstől

A MegrendelŐ a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban ayállalkoző kárát megtéríteni.
Ha a munka végzése során a tények arra engednének követk eztetést, hogy a teljesítés hibás lesz, aMegrendelő a fogYatékosság kiküszöbölésére tűzött megfeúo nuta.ioő sikertelen eltelte utángyakorolhatja a hibás teljesítéséből eredő jogokat.

Amennyiben a Vállalkozó a befejezési hataridőhöz képest több mint 30 (harminc) naposkésedelembe kerÜl, az.ajánlatkérőnek jogában 
.é!l - az.rarrái.;"ganak gyakorlása és a 43, pontbanmeghatározott kötbér érvényesítésen tút - a vállalkozót a munk"aterületről levonultatni és a hátralevőmunkát más vállalkozőval befejeztetni. A már teljesített munkarészekre a Vállalkozó garanciális ésszavatossági kötelezetts égeit az ilyen beavatkozás nem módosítja.

xI.

Titoktartás
Sryrzrlda felek megállaPodnak abban, hogy a jelen megállapodásban fog|altakat, valamint ateljesítésük során az egymásnak átadott inform;ciot bizálmasan, üzleti titokként kezeli k, Ezértelemszerűen nem vonatkozik aíra az információr", 

"..ly iii;kban tartását jogszabály nem teszilehetővé.

Ha a Megrendelő a Y,áIlalkozÓ_te,lje,sítése 
_r,.évén új elgondolásról, megoldásról vagy műszakiismeretről Szereztudomást, ezt aYállálkozó előzetes l,Őrríi*iasa nélkül mássa1 nem közölheti.

xII.

Nyilatkozatok
53. Felek kijelentik, hogy

- kellő felhaÍalmazással és jogkörrel rendelkeznek jelen szerződés aláírásáraés teljesítésére;
- a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatősága, vagy vezetőtestÜlete szabálYszerűen engedélyeáe és az Áegfelel- az Jre' v"onatkozó jogszabályi

rendelkezéseknek;

- a jelen szerződést a fel nevében aláirŐ, személy megfelelő, a vonatkoző jogszabályok általmegkívánt rcgisztrált aláírásijoggal.rendelkezik, így |észérő! a szerződés aláirásaés teljesítésenem eredménYezimás, o|Yan szerződés vagy egyéb-jognyilatkozat-Ú.^eJ.et, melyben félkéntszerepel;

- nincs olYan fiiggőben levő kÖtelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amelykedvezőtlenÜ| hathat a jelen szerződésbin fo§Íaltak érvényességére, teljesítésére vagy sajátteljesítési készségére, illetve képességére

50.

,§}

5l.

52.

54, A jelen szerződéssel kaPcsolatos bármilyen kérdésben a felek írásban tesznek nyilatkozatotegymásnak, ajánlott, tértivevényes levé| útján,



55.

56.

xIII.
Jogviták rendezése

Felek az esetlegesjogvitáikat elsődlegesen békés,úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupánakkor fordulnak bírósághoz,ha atárgyalásos rendezés nem-vezetett eredményre.

Amennyiben a tárgyalások azok kezdeményezéséíől számitoít 30 (harminc) napon belül nemvezetnek eredménYre, Úgy felek alávetik Tigl!?t a pertár§ éftékétől fiiggően a pápai VárosiBíróság, illetve a veszprém Megyei Bíróság kiÁrdagos illetéiásségének.

xlv.
Biztosítás

Vállalkozó anélkÜl, h:ry.k9dl1o_zná a saját, vagy a Megrendelő kötelezettségeit és felelősségét, ajelen szerződés megkötésének időpo ntjátőía sikeiós mtisáti átadásidőpontjáig köteles
o teljes kÖrű élet- és balesetbiztosítást kötni a beruházási program végrehajtásábankÖzreműkÖdő alkalmazottakra fiiggetlenül attól, hogy azok sajű vagy alvállalkozőialkalmazottai-e,

o teljes kÖrű vagYonbiztosítást kötni a kapcsolatos anyagokra és eszközökre a teljespótlási, illetve helyreállítási költség mértekeig, továbbá,
o felelősségbiáosítást kötni harmadik személynek okozott károkra.

Yállalkoző kÖteles a tárgYi építési munkára építés-szerelési felelősségbiáosítást kötni, illetvemeglévő építés-szerelési felelősse gbiztosítását atárgyimunkára kiterjeszteni.

;:[|[Ti 
kÖteles az éPítés-szerelési felelősségbiáosítás kedvezményezettjeként a Megrendelőt

60' Yállalkoző által megkötött biáosításnak,ki kell terjednie a Megrendelőnél esetleg felmerülő mindenolyan veszteségre és kÖvetelésre is, amely harmadik személynák okozott .r"-etyi sérülések, dologikárok, valamint az ezehe visszavezethetó károk következtében jelentkeznek.

Vállalkozó vállalja, hogY.afentieknek megfelelő biáosítási szerződést - kötvén}t _ legkésőbb a jelenszerződés aláírását kÖvetŐ,1_0 munkanupoi b"lril u"*uto.6u uud,nogy ennek elmulasztása esetén aMe grendelő a j elen szerző dé stől elál hi j ogosult.

yá.ll,alkoző vállalja, hogy a dijfizetés igazolásakónt a befizetési bizonylatrólküld a Megrendelő részére.A Megrend-elő ugyancsak jogosult a szerződéstőla yállalkozó az esedékes biaosítási díjréűetek mJgfrzetésá elmulasaja
szerződés megszűnik.

. 
vállal aíIa) hogy a beruházás során bekövetkezó mindennemű

beje.lent a Megrendelőnek a kárbejelentés és rendezés érdekében történő
érdekében. A bejelentés elmulasztásából eredő következménvek a

57.

§

58.

59.

._y

61.

62.
rendszeresen másolatot
való elállásra akkor, ha
és emiatt a bizosítási

63. Yállalkoző kötelezettséget
káreseménl haladéktalanul
mielőbbi szakszerű eljárás
vállalkozó terhére esnek.
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64, A felek rÖgzítik, hogY amennyiben a Megrendelő kedvezményezettkent bármely káreseménykÖvetkeztében kártérítést kaP, Úgy a Vállalkozó abban az esetben sem mentesül a teljes kár - megnem térÜlt részének - megtérítése, vagy a maradéktalanul szerződésszerű teljesítés alól.

65, Esetleges kár bekÖvetkezése esetén, ha a Yáttalkozó egyébként oly módon teljesít, ho'r aMegrendelőt semmilYen módon kár nem éri, úgy ebben áz esetben á Megrendeló a kártérítésiösszegre nem tart igényt, azt aYállalkozóra engedÁényezi.

xv.
Egyéb rendelkezések

Vállalkozó ajánlaÍában foglaltaknak megfelelően 33g.448,-Ft jótállási biáosítékot nyújt Megrendelő
számára 2 év jőtállási időtartamra.

Az ajánlati felhívás, a dokumentáciő, a.helyszíni szemle jegyzőkönyve, Vállalk oző ajánlata,,valamint aZ ezen kívÜl feltett egyéb kérdések és az ezek ó ááott ,áurLou a jelen szerződéselválasáhatatlan részét kéPezik. Ámennyiben a jelen pont sze.inti okiratok, illetőleg a jelen
szerződés szÖvege kÖzÖtt ellentmondás lenne, űgy aLelőbbi okiratok szövege azirnyaao.

ugyancsak ajelen szerződés elválaszthatatlan részétképezik a szerződésmellékletei,
1, számű melléklet: Tételes árajánlat,

Ajelen szerződésben nem szabályozoílkérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozóegyéb jogszabályok rendelkezés ei az irányadők.

Jelen megállaPodást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánítottakaratukkal m i ndenb en me ge gy eiőt, j őv áhagy őlag aláirták,

66.

61.
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68.

Pápa,201I. február 23.
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