
vÁLLALKozÁsr sznnzóoÉs

amely létrejött egyrészról Pápa Város Önkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fó u, 'l2., képviseletében: Dr.
Áldozó Tamás polgármester, banksámlaszám: OTP Bank Rt. Pápai Fiókja 1 1748045-15429410-00000000;
adószám: 1 5 429 4 1 021 9) a továbbiakban, mint Megrendelő,

másrészről a Finisher 2003 Kft. (Székhelye: 8513 Mihályháza, Kossuth u. 56., Telephelye: 8500 Pápa, Rákó-
czi u, 12_; képviselője: Kiss Szilárd cégje gyzékszáma: 19-09-507006; bankszámlaszám: 10300002-10453292-
4902001 0, adőszám,. 13056056-2- l9) a továbbiakban, mint Vállalkozó között az alulírott helyen és napon, az

alábbi feltételek szerint:

1.

I.

Előztnónyek

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekról szóló 2003. évi CXXlX. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) alapján nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folYatott le. Meg-
rendelő a közbeszerzési eljárás tárgyát és mennyiségét az ajánlati felhívás 2. pontjában határozIa
meg.

A beszerzés tárgya és mennyisége:

,,Pápai csaparlékvíz-elvezetési és járdarekonstr ukiós munkáItltok'

Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette,
és döntését 20l1. november 1. napján kihirdette. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott dön-
tése szerint a közb eszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő Vállalkozó ]ett.

J.

4.

5.

II.

A szerződós tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a szerződés tárgyál képező,I/ l. pont szerinti lé-

tesítmény (a továbbiakban: létesítmény) építési munkáinak teljes körű megvalósíását ajelen szerző-
déshez kapcsolódó egyéb mellékletek, így különösen az ajánlaíi felhívás és dokumentáció taftalma
szerint. Vállalkozó kötelezettséget vállal ana, hogy Megrendelő számára a jelen szerződésben meg-
határozott munkákat saját költségén elvégzi.

Vállalkozó feladata továbbá minden eryéb a fe]adat megvalósitásához szükséges munka elvégzése
és költségeinek viselése, különös tekintettel azon mellékmunkáka és ráfordításoka, amelyek a vo-
natkozó szabványok és a szakmai gyakorlat szerint a munka elvégzéséheztaftoznak.

A közbeszerzési eljáráslioz, ilIetőleg ajelen szerződéshezkapcsolódó vagy annak mellékletét képezó
okiratokon kívüli egyéb tervek, dtlkumenturnok elkészítése Vállalkozó ieladata, Az ilyen ten,eknek,
dokumentunioknak minderr tekintetben összhangban kell lenniük a közbeszerzési eljárással és ajelen
szerződéssel, és azokat előzetesen Vállalkozó köieles jóváhagyás céljából Megrendelőnek bemutatni.

Bármilyen a Vállalkozó vagy tervezóje áital kezdeményezett műszaki váItozás ajánlatkérői errgedé-

lyezése elótt a Vállalkozó köieles a változás költségkihatásait bemutatni, és a Megrendelővel jóvá-

hagyatni. A változás végrehajtása csak ilyen jóváhagyás után lehetséges, melt az e nélkiil végzett
bármilyen eltérést a Vállalkoz6 sajátkockázatára hajtja végre.

Vállalkozó többletrnunkák elvégzésére nem jogosult. A megvaiósítás költSége nem haladhatja meg a
Vállalkozó ajánlatában megielölt ellenszoIgáltatás összegét.

2.
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6.

1.

Vállalkozó kijelenti, illetve kötelezettséget vállal arra. hog1

- a jelen szerződésí, annak mellékleteivel és a kapcsolódó iratokkal egyútt teljes körűen meg-

vizsgálta, hiányalanul elolvasta és megértette, a^ korláíozás nélkül jelen aláírásával jogilag
kötelezőnek ismeri el;

- az ajánlatkérési dokumentációt megismerte és aá a munka elvégzésének alapjául megfeleló-
nek találta;

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

- az esetleges felvilágosítás kérésekrrél kielégítő, elégséges magyarázatot kapott;

- a szerződés trárgyát jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelóen és az abban szabályozottak
szerint, a vonatkozó rnagyar előírásokat betartva, I. osztályú minőségben és I. osztályú anya-
gok felhasználásával a szerződés szerinti határidőben, saját költségén hiba- és lriánymentesen
elkészíti;

Vállalkozó ajelen szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinek harmadik szernélyre történó át-

ruházásara nem jogosult. A jelen szerzódést Vállalkozónak kell teljesítenie. A teljesítésben l0 % fe-
letti alvállalkozóként, illetőleg egyéb résztvevőkélrt csak olyan személy, illetve szervezet vehet részt,
akiVamelyet Vállalkozó ajánlatában megielölt. Felek az utóbbi rendelkezéstő] csak akkor térhetnek
el, ha az általuk előre nem látható oknál fogva, a szerződéskötést követően beállott körülmény foly-
tán a szerződés vagy annak egy része nem volna teljesírhetó és Megrendeló az egyéb személy, szer-
vezet közremű köd é séhez hozzáj ál:.tlt.

A 7. pontban szabályozottakon túlmenően Vállalkozó a közbeszerzési eljarás során meg|elölt alvál-
lalkozóin kívüli, a teljesítésben 10 %-ot meg nem ha]adó mértékben résá vevő alvá]lalkozót kizáró-
lag Megrendelő egyetértésével vehet igénybe.

Vállalkozó a fentiekkel összhangban igénybe vett alválla|kozóért úgy felel, mintha a munkát maga
végezte volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan káréft is,
amely anélkúl rrem következett volna be.

3

9.

ilI.
v 

Teljesítési határidők

l0, Feiek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó jelen szerződésben vállalt építési munkákat az ajánla-
tában foglalt határidőre elvégzi,

A kivitelezés befe|ezési határideje: 20l1. december 15.

Iv.

A felek jogai és kötelezettsógei, együttműködése

1 l. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy ajelen szerződésben foglaltak maradékta]an megvalósí-
tása érdekében folyamatosan együttműködnek, és időben táiékoúaíják egymást nem csupán a szer-
ződéses kötelezettségek teljesítéséről, de minden olyan körülményről (tény, adat, kérdés), amely a

szerződés teljesítésére kihatással lehet.

Fenti kötelezettségüknek megfelelóen a felek képviselőik útján a későbbiekben meghatározott idő-
pontokban, de legalább hetente egymással személyesen egyeztetnek, helyszíni koordinációt tartanak.

^



lz.

l3.

Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljarás alapján megkötött szerződés, illetve Megrendelő utas!
tásai szerint köteles eljárni,

AZ utasítáS nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.

Megrendelő köteles a munkaterúletet a munka megkezdéséhez szükséges állapotban a jelen szerző_
dés megkötését követően meghatározott időpontban átadni. Vállalkozó köte]es a területet bizonsá-
gosan bekeríteni és Őrizni, a megfelelő ba]eset- és tűzvédelemről a vonatkozó előírásoknak megfele-
lően gondoskodni. A felvonulás, valamint a közmű-, és energiahasználat költségei Vál]alkozót ierhe-
lik. A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvétel időpontjáig Vállalkozó felelősséggel tartozik
a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszközök, berendezések és épí-
tési anyagok tarolását és őrzését. az élet- és vagyonbiáonságot.

vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors
befejezését. Ennek megfelelően Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről Éala-
déktaIanul éltesíteni, anely a teljesítés eredményességét vagy haüíridőben történő elvégzé;ét vesze_
lyezteti Vagy gátolja. AZ értesítés €lnrulasaásából eredő kárért Vállalkozó felelősséggel iartozik.

Vállalkozó a munka megkezdésekor a vonatkozó előírásoknak megfelelően építési naplót nyit. s aá
folyamatosan vezeti, illetőleg az építkezés helyszínén tartja a munka befejezéséig. p'ólek a munka-
végzéssel kapcsolatos minden lényeges körülményt, adatot és utasítást rögzítenek az építési napló-
ban_

]5.

14.

11,

1ó. Válla]kozó felelős műszaki vezetője és adatai:

Név: Papp Imre

Lakcím: 9500 Celldömölk, Esze 'famás u. 7.

Telefonszám: 30 l 680-8923

Jogosultsági kam. Sz: F-MV_KÉ/B-MMK-l 8_1 0026/20l2

l9.

Megrendelő által a kapcsolattartásra kijelölt személy:

Molnár István, Horváth András, Albert Henrietta

VálIalkozó által a kapcsolattartásra kíjelölt személy/szervezet:

Név: Papp Imre

Telefonszánr: 30i680-8923

A felek 16., l7, és l8. pontok szerinti, kijelölt képviselői jogosultak Megrendelő, illeh7e Vállalkozó
nevében az építési naplóba történő bejegyzésre, amely azonban nem ereáményezheti a jelen szerzó-
dés módosítását.

l8.

20. Megrendelő, illetőleg az általa kijelölt személ1, v6gy szeívezel a Y állalkoző, annak alvállalkozói, il-
letőleg a teljesítésbe bevont egyéb közreműködők tevékenységét és munkavégzését mindenféle kor-
látozás nélkül, bármikor jogosult ellenórizni. Az ellenőrzés azonban a szükségis mértéken felül nem
zavarhatja Vállalkozó munkavégzését. Megrendelő minden beépítendó anyag és elvégzeít munka el-
lenőrzésére jogosult a helyszínen, vag"v a g;,álás helyén. Az ellenórzést és a mintavJtelt végző sze_



Y

mélyeket Megrendelő jelöli ki, Az építkezés során az előírtak szerint el kell végeáetni a megf€lelő
vizsgálatokat. A mintavételi és ellenőrzési költségek a Vállalkozót terhelik. A Megrendelő bármilyen
Próba, vizsgálat fiiggetlen s7Akértő áltAí való elvégzését elrendelheti. A vizsgálatok költségét,
amennyiben azok igazolják, hory nem felel meg a minőség az előírtaknak, vagy a Megrendelő által
adott utasításnak, a Vállalkozó viseli. Ellenkező esetben a költsóg a Megrendelőt terheli. Az eltaka-
rásra kerülő munkák elkészültének várható időpontjáról Vállalkozó köteles a Megrendelőt 48 (negy-
vennyolc) őráv a| megelőzően építési naplóban értesíteni.

21, Vállalkozó kötelessége a bontási anyagok, hulladékok és kömyezetkárosító anyagok környezetvé-
delmi követelményeknek megfelelő kezelése és elhelyezése, valamint a munkaterület melletti csapa_
dékvíz elvezető rendszerek műszaki állapotának megóvása és rongálódás esetén azok helyreállítása.

22.

V.

A szerződés teljesítése

Megrendelő kiárólag a hiba- és hiánymentes, I. osáályú minőségű teljesítést veszi át.

A műszaki átadás-áwételi eljárást a Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő tűzi ki. A vá|_
lalt teljesítési hataridőre szóló kószre jelentés leadásának legkésőbbi időpontja a vállalt határidő le-
járta előtti 7 , nap, Az eljárást a Megrendelő a készrejelentés k ézhemétele utáni legkorábban 7. napra
íűzi ki.

A műszaki átadás-át:,lételi eljárás kitűzésének feitótele az átadársi dokumentáció jóváhagyása a Meg-
rendelő részéről. Az átadási dokumentáció - a megvalósulási tervek, melynek példányszáma 4 pld. a
Vállalkozó készre jelentő levelének kötelező melléklete.

A műszaki átadáS-átvét€li eljrinás lefolytatásának és az üzembe helyezési eljárás megkezdésének fel_
tétele szükséges és a műszaki dokumentációban meghatározott valamennyi létesítmény ren<leltetés-
szer6 használaíra alkalmas készültsége az előírt bizonylatokkal.

A műszaki átadás-átvételre és annak időpontjára a Ptk. rendelkezései az irrányadók. A műszaki át-
adáS-átvétel keretében észlelt üzemeltetést nem akadályozó hiányokat és szükséges kiegészítő mun-
kákat a Vállalkozó térítés nélkül és az akktlr meghatározásra kerülő határidőre köteles elvégezni (hi-
ánypóttás).

Az átadás-átyételi eljárás fentiek szerinti maradéktalan teljesítése esetén az eljrárásról a felek jegyző-
kÖnyvet vesznek fel. Amennyiben az átadás-átvételi eljarás sikertelen, úgy Vállalkozó az ismétélt át-
adás-átvételi eljárás feltételeit haladéktalanul teljesíti és az átadas_átvételi eljarásra új időpont megál-
lapítását kezdeményezi Megrendelőnél.

27, Végsámla csak a sikeres átadás-átvételi eljárást követően nyújtható be.

28- Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átyétel a szerzódésben előírt határidón belül, illetőleg
hatámapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendeló a szolgáltatást nem vette át.

29. Az átadás,áívételi eljárástól számított egy éven belül az építési beruhazás munkáit ismételten meg-
vizsgálni (utófelülvizsgálati eljárás). Ezt az eljáást Megrendelő készíti elő és hívja meg arra a Y á1-
lalkozót.

1Á

25.

26.



30.

Jl.

33.

34.

38.

39.

VI.

Módosítások
Felek tudomással bímak arról, hogy a jelen szerződés módosítására közös megegyezéssel, kizárólag
a Kbt.-ben foglalt feltételek maradéktaian teljesülése esetén van mód. MegrendlŰ e rendeikezésekre
figyelemmel jogosult a kivitelezésre kerülő építmény vagy egyes részeúek minóségi, mennyiségi
változíaíására.

Nem minősúl Megrendelő részéről történő vá]toáatásnak, ha a tervmódosítás a Vállalkozó érdek-
körében felmerült ok miatt szükséges (pl. az előírt anyag nem szerezhető be).

Minden, ajelen szerződéshez és az a^ megelőző közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó tervdokumerr-
tációt és egYéb okiratot a Vállalkozó a kivitelezhetőség szempontjából a szerádésktitést megelőzően
saját felelősségére ellenőrzött. Ene tekintettel a tervdokumentáció, illetőleg az egyéb okirajtok eset-
leges hibájára vagy hiányosságára való hivatkozással a későbbiek sorrá.a szerzóiésmódosítás nem
kezdeményezhető.

Amennyiben a kivitelezés során elóre nem látható műszaki problémákkal kapcsolatosan Vállalkozó-
nak kérdése merÜl fel, Úgy Megrendelő erre 5 (öt) munkánapon beliil a sztikséges felvi|ágosítást
megadja.

Vállalkozó kótelezettsége, hogy az érdekköróben felmerüló esetleges módosítások, pontosítások,
tervértelmezések (a továbbiakban együtt: módosítás) rendezéséhez a tervező közreműkddését és ren_
de]kezésre állását biaosítsa. Abban az esetben, ha a módosítás Vállalkozó érdekkörében merúl ie],
Ir4egrendelő jogosult a módosítás szakmai megalapozottságát Vállalkozó költségén ellenőriaemi.

35. Határidő módosítás indokául időjárási tényező nem érvényesíthető,

VII.

Vállalkozási díj, fizetési feltételek
36. Vállalkozót ajelen szerződésben meghatározott feladatok hibátlan és hiánlalan teljesítéséért össze-

sen 4,194.9l8,- Ft + 25 Yo AFA, azaz NégYmillió-egy-százkilencvennégyezer-kilencszáztizennyolc
forint - 25 Yo általános forgalmi adó összegű vállalkózási díj..illeti *eg."Énnek megfeleiően a vállal-
kozási díj teljes bruttó összege: 5.243.6 48,- Fí, azaz 

-ötmillio_iettoszáznefr,venháromezer-

hatszázneglvennyolc forint átalányár.

37 . Yállalkoző részszámla benyújtására nem jogosult,

tégszam]a akkor nyújtható be, ha Vállalkozó és Megrendelő a jelen szerződés szerinti átadás-
átvételi eljárást sikeresen lebonyolított4 és az erre vonatkozó jegyzokönyv a]áírásra került.

Á, fizetés a Kbt. 305. § (3) bekezdésében fogialtak szeíint átutalással történik a számlák igazoit teIje_
sítését követően.

40, Megrendelő kizárőlag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott alaki és tartalmi követelmények-
nek megfelelő számlát logadja be.



4|. Megrendelő elóleget nem biztosít.

vIII.

Késedelmes teljesítés, meghiúsulás
42, Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben alánlaában foglalt teljesítési határidőt a Vállalko_

zó késedelmesen teljesíti, Úgy naponta a bruttó vállalási összeg 5%_nak m egfelelő, azaz 262.182 Ft
késedelmi kötbért köteles fizetni naptári napi késedelmi kötbérként.

43. Amennyiben a fenti határidő tekintetében Vállalkozó számára felrőható módon 30 (harminc) napot
meghaladó késedelembe esik, úgy azt felek olyan fokú szerződésszegésnek tet;ntit, amely alapján
Megrendelő egyoldalúan gyakoroIhatja eláItási jogát.

44, Megrendelő a 43. Pontban meghatár'ozott késedelem miatt felmerülő kárának érvényesítésére is jo-
gosult.

45. Megrendelő a 43. pont szerinti eljárásrajogosult az alábbi esetekben is:

Vá]lalkozó ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul;

Vállalkozó méltányolható ok nélkül nem kezdte meg a szerződés teljesítését;

vállalkozó. a 1eljesítést felfiiggesáette és Megrendelő ene iriinyuló írásbeli feiszó]ításának
kézhezvételét követő l0 (tíz) napon belúl nem fólytatta;

vállalkozó a jelen szerződés rendejkezéseivel ellentétesen von be alvállalko zőt vagy egyéb
köZreműködőt a teljesítésbe;

Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

46, Megrendelő fiZetési késedelme esetén Vállalkoző a Kbt. rendelkezéseinek megfelelóen jogosult
azonnali beszedési megbízást benyújtani, illetőleg a Ptk. szerinti késedelmi kamatoi követelni.

Ix.
Szavatosság, jótállás

A jótállási garancia időtartam ana,u \iatt1,2l|! a felek a Megrendelő által kitűzött időpontban bejá-
rást tartanak és az esetlegesen még fennálló hibákról, hiányoJságokróljegyzőkonyvet Jesrn"k f"l, Ajegyzőkönyvben rögzített hibákat.Vállalkozó legkésőbb l5 (tiz;öo nápú u"ttit-kluuítja és teljesí-
tést írásban készr€jelenti Megrendel ő részére.

Vállalkozót a fentieken kívül a jogszabályokban meghatrirozott idejű kötelező alkalmassági iclő is
terheli.

47.

48.
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50.

x.

E|állás a szerződéstől

A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni.

Ha a munka végzése során a tények arra engednének következtetést, hogy a teljesítes hibás lesz, a
Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött megfelelő határidő sikertelen eIte|te után gyako-
rolhatja a hibás teljesítéséből eredő jogokat.

Amennyiben a Vállalkozó a befejezési határidőhöz képest több mint 30 (harminc) napos késedelem-
be kerül, az ajániatkérőnek jogában áll - az elállási jogának gyakorlása és a 43. pontban meghatáro-
Zott kötbér érvényesítésén túl - a Vállalkozót a munkaterületről levonultatni és a hátralevő munkát
más vállalkozóval befejeztetni. A már teljesített munkarészekre a Vállalkozó garanciális és szavatos-
sági kötelezettségeit az ilyen beavatkozás nem módosílja.

xI.

Titoktartás

Szerződő felek megáIlapodnak abban, hogy ajelen megállapodásban foglaltakat, valamirrt a tel"jesíté_
sÜk során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez érteiemszerílen
nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartásátjogszabály nem teszi lehetővé.

Fla a Megrendelő a Vállalkozó teljesítése révén új elgondolrásról, megoldásról vagy rnűszaki ismeret_
ról szerez tudomást, ezt a vállalkozó előzetes hozzájárulása nélkii] mással nem közölheti,

53.

5l.

52.

xII.

Nyilatkozatok

Felek kijelentik, hogy

- keltó felhatalmazással ésjogkönel rendelkeznek jelen szerződés aláírására és teljesítésére;

- ajelen szerződés aíáírását az erre kijelölt vezető, illetóleg a cég igazgatősága, vagy vez€tő testü-
lete szabályszerűen engedél),eáe és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések-
nek;

- a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy rnegfele|ő, a vonatkozó jogszabályok áltai meg-
kívánt regisárált aláírási joggal rendelkezilq így részéről a szerzőr]és aláírása és teljesítése nem
eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként sze-
repel;

- nincs olyan fiiggőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, ameiy kedve-
zőtlenúl hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vag_v saját teliesítési
készségére, illetve képességére.

A jelen szerződéssel kapcsolatos bármi}yen kérdésben a fe]ek írásban tesznek nyilatkozatot egynlás-
nak, ajánlott, tértivevén1,g5 levél útján.

xIII.

Jogviták rendezése

55. Felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívárják rendezni, s csupán
akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményíe.

54.
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62.

63.

64.

AmennYiben a tárg.yalások azok kezdeményezésétől sámított 30 (harminc) napon belül nem vezet_
nek eredményre, úgy felek alávetik maguk-at a pertárry értékétől fuggően a pápai városi Bíróság, il-
Ietve a Veszprém Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

xrV.

Biztosítás

Vállalkozó anélkül, hogy korlátozná a saját, vagy a Megrendelő kötelezettségeit és felelősségét, aje_
len szerződés megkötésének időpontjától a sikeres műszaki átadás időpontjáig ktiteles

' teljes körű éle! és balesetbiáosítást kötni a beruhazási program végrehajtásában közre-
műkÖdő alkalmazottakra fi-iggetlenül attól, hogy azok saját vagy alvállalkozói alkalma-
zoílai-e,

' teljes kÖrű vagyonbiáosítást kótni a kapcsolatos anyagokra és eszközökre a teljes pótlá-
si, illetve helyreállítási költség mértékéig, továbbá,

o felelősségbiáosítást kötni harmadik személynek okozott károka.

Vállalkozó kÖteles a taígyi építósi munkára építés-szerelési felelősségbiáosítást kötni, illetve rneglé-
\,ő építés-szerelési felelósségbiaosítását a táígyl munkára kiterjesáeni.

Vá|Iaikozó köte]es az építés-szerelési feieiősségbiáosítás kedvezményezettjeként a Megrendelót
megjelölni.

Vállalkozó által megkötött biztosításnak ki kell terjednie a Megrendelőnél esetleg feimerülő minden
olYan vesáeségre és követelésre is, amely harmadik személynók okozott személli sérti|ések, dologi
károk, valamint az ezeke visszavezethető károk követkeáében jelentkeznek.

Vállalkozó vállalja, hogy a fentieknek megfelelő biáosítási szerzőó,ést_ kötvén},t _ legkésóbb ajeien
szerződés aláírását követó l0 munkanapon belül bemutatja azzal, hogy ennek álmulalaáru -r.ién .
Megrendelő a jelen szerződéstől elállni jogosult.

Vállalkozó vállalja, hogy a díjflzetés igazolásaként a befizetési bizonylatról rendszeresen nrásolatot
kÜld a Megrendelő részére, A l\'legrendeló ugyancsak jogosult a szerződéstől való eláilásra akkor. ha
a Y állalkoző az esedékes biztosítási díjrészletek megfizetését elmulasztja és emiatt a biáosítási szer-
ződés megszűnik.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás során bekövetkező nrindennemű kárese_
ménY haladóktalanul bejelent a Megrendelőnek a karbejelentés és rendezés érdekében tödénó mi-
előbbi szakszerű eljárás érdekében. A bejelentés elmulasaásából eredő következrnények a Vállalko-
zó terhére esnek.

A felek rÖgzÍtik, hog,v amennyiberi a Megrendelő kedvezményezettként bármely káresernény követ_
keáében kártérítést kap. iryy ay állalkoző abban az esetben sem tnentesüI a teljes kár - meg nem té-
rült részének _ megtérítése, vagy a maradéktalanul szerződésszerű teljesítés alól.

65, Esetleges kár bekövetlcezése esetén, ha a Vállaikozó egyébként oly módon teljesít, hogy a Megrende-
lőt semmilyen módon kár nem éti, úgy ebben az esetben a Megrendeló a kártérítési öúegre nem tat
igényt, azt a Y állalkozóra engedményezi.

/
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xv.
Egyéb rendelkezések

Vállalkozó ajánlaában foglaltaknak megfelelően 20g.746.- Ft jólteljesítési biáosítékot nyújt Meg-
rendelő számára 2 év jótállási időtartamra.

Az ajánlati felhívás, a dokumentáció, a helyszíni szemle jegyzőkönyve, vállalkozó ajánlaí4 vala-
mint az ezen kivül feltett egréb kérdések és az ezeke adotrváiaszok ájelen szerződés ejválaszthatat-
lan reszét kéPezik. Amennyiben ajelen pont szerinti okiratok, illetőleg ajelen szerződés szövege kö-
zött ellentmondás lenne, úgy az előbbi okiratok szöveg e az irányadó.

ugyancsak ajelen szerződés elválasáhatatlan részét képe zik a szerződés mellékletei,

l . számú melléklet: Tételes árajánlat

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

Jelen megállaPodást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított akara-
tukkal mindenben megegyezőt, jóváh agyőlag aláírták.
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