
vÁLLALKozÁsr sznnzóoÉs

amelY létrejótt egyrészről Pápa Yáros Önkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fö u. 12., képviseletében: Dr.
Aldozó Tamás polgármester, banksámlaszám: oTP Bant Nyrt. Pápai Fiókja 117 48045-15419410_10220003;
adószám: 15429410219) a továbbiakban, mint Megrendelő,

1ásf9zrő] a Via Yomito MéIyépító és Szolgáltató Kft. (Székhelye: 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs, u.12. kép-
viselője: Mátics Zoltán igyvezető cégjeglzékszáma: '19-09-513443; bankszí,rnlaszám: K&H Bank Zrt.
1040404I-50526584-55651009, adósám: 14928978-2-19) a továbbiakban, mint Vállalkoá között az alulí_
rott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1.

I.

Előzmények

Megrendelő, mint ajanlatkérő a közbeszerzésekől szóló 2003. évi CXXX. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) alaPján nyÍlt közbeszerzési eljarást (a továbbiakban: közbeszerzési eljánás) fol},tatott le. Meg-
rendelő a közbeszerzési eljáras targyát és mennyiségét az ajánlati felhívrás 2. pontjában hatfuoÁa
meg.

A beszerzés árgya és mennyisége:

,y' pápai keréfuárút hólóaat fejles7lése:
kerélEórtdmaszok beszenése és kíhelyezése Pópa város területén"

Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette,
és döntését 2011. november 21. napján kihiTdette. Megrendelő közbeszerzési Jljárásban hozott dön-
tése szerint a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevó Vállalkozó lett.

4.

5.

3.

II.

A sz,ezőilés tárrya
Megrendelő megrendeli, vállalkozó pedig elvállalja a s zerződés tárgát képező,IA. pont szerinti lé-
tesítménY (a továbbiakban: létesítínény) építési mun}áinak teljes köni megvalósítását ajelen szerző-
déshez kaPcsolÓdó egyéb mellékletek, így kiilönösen az ajénlati felhívás és dokumentáció taíta]ína
szerint. vállalkozó kötelezettséget v áLlal ar.a, hogy Megrendelő számara ajelen szerződésben meg-
hatiározott munkákat saját költségén elvégzi.

Vállalkozó feladata továbbá minden egyéb a feladat megvalósításrához szükséges munka elvégzése
és kÖltségeinek viselése, különös tekintettel azon mellékmunkIíka és láfordítrásoka, amelyek i vo_
natkozó szabványok és a szakmai gyakorlat szerint a munka elvégzeséh ez tartomak.

A kÖzbeszerzési eljriráshoz, illetőleg ajelen szerádéshez kapcsolódó vagy annak mellékletét képező
okiratokon kívüli egyéb tervek, dokumentumok elkészítése Vállalk oző feladata. Az ilyen terveúe§
dokumentumoknak minden tekintetben össáangban kell lenniük a közbeszerzési eljáLrassal és ajelen
szerződéssel, és azokat előzetesen Vállalkozó köteles jóvráhagyás céljából Megrendelőnek bemutatni.

BármilYen a Vállalkozó vagy tervezője által kezdeményezett műszaki változIís ajánlatkérői engedé_
lYezése előtt a Vállalkoá köteles a váltoás költségkihatásait bemutatni, és a MegrendelOvel jova-

|agyatni. A változÁs végrehajtása csak ilyen jóváhagyás utIin lehetséges, merl az e nélkül végzett
bármilyen eltérést a Vállalkozó saját kockázatára hajtja végre.

vállalkozó többletmunkák elvégzésére nem jogosult. A megvalósítiis költsége nem haladhatja meg a
Vállalkozó ajánlatában meg|elölt ellenszolgáltaüís összegét,
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lz.

13.

14,

i5.

17.

]8-

19,

Vállalkozó a lefol1'tatott közbeszerzési eljrárás alapján megkötött szerződés, illetve Megrendelő utasí-
tásai szerint köteles eljámi.

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

MegrendelŐ köteles a munkaterületet a munka megkezdéséhez szükséges állapotban a jelen szerző_
dés megkötését követóen meghatározott időpontban átadni. Vállalkozó köteles a teíületet biztonsá-
gosan bekeríteni és őrizni, a megfeleló baleset- és űzvédelemröl a vonatkozó elóírrásoknak megfele_
lően gondoskodni. A felvonulás, valamint a közmü-, és energiahasználat költségei Vállalkozót terhe_
lik. A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvétel idópontjáig V álld.koz6 felelósséggel taúozik
a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszközök, berendezések és épí-
tési anyagok tárolását és őrzését, az élet- és vagyonbiáonságot,

Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors
befejezését. Ennek megfelelóen Vállatkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről hala-
déktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vary hataIidőben történő elvégzését veszé-
lYezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasaásából eredő krárért Vállalkozó felelősséggel tartozik.

Vállalkozó a munka megkezdésekor a vonatkozó elóírásoknak megfelelően építési naplót nyit, s azt
folyamatosan vezeti, illetöleg az épí*ezes helyszínén tartja a mun}a befejezéséig. Felek a munka-
végzéssel kapcsolatos minden lényeges körülménF, adatot és utasítást rögzítenek az építési napló-
ban-

1ó. Vállalkozó felelős műszaki vezetője és adatai:

Név: Asbóth Lajos

Lakcim: 8220 Balatonalmádi, Hóvirág u. 10.

Telefonszám: 88/ 561 -147 ;30l 41 6-59 I0

Jogosultsági kam. SZ: MV-IÓ/A-19_5 63 8/2015.februIír 18.

Megrendelő által a kapcsolattartásra kijelölt személy:

Molnír Istvrin, Heizer Zoltán, Horváth Andrrás, Albert Henrietta

Vállalkozó által a kapcsolattartásra kijelölt személy/szervezet:

Név: Mátics Zoltan ügytezető

Telefonszám: 88 l 5 61 -1 47

A felek 16., 17. és 18. pontok szerinti, kijelölt képviselői jogosultak Megrendelő, illetve Vállalkozó
nevében az építési naplóba történő bejegyzésre, amely azonban nem eredményezheti ajelen szerző-
dés módosítását.

MegrendelÓ, illetőleg az általa kijelölt személy vagy szervezet a Vállalkozó, annak alvállalkozói, il-
letőleg a teljesítésbe bevont egyéb közremííködők tevékenységét és munkavégzését mindenféle kor-
látoás nélkUl, bármikor jogosult ellenőrizrri, Az ellenőrzés azonban a sziikséges mértéken felül nem
zavarhatja vállalkozó munkavégzését. Megrendelő minden beépítendó anyag és elvégzett munta el-
lenőrzésére jogosult a helyszínen, vagy a gyáítás helyén. Az ellenőrzést és a mintavételt v égző sze-
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30.

31.

32,

33.

34.

vI.

Módosítások
Felek tudomással bímak anól, hogy a jelen szerződés módosítására közös megegyezéssel, kizarólag
a Kbt.-ben foglalt feltételek maradéktalan teljesülése esetén van mód, Megrendeú e rendeikezéseke
íigyelemmel jogosult a kivitelezésre kerülő építmény vagy egyes részeúek minőségi, mennyiségi
váltoáatására,

Nem minősÜl Megrendelő részéről történő változtatásnak, ha a tervmódosítás a Vállalkozó érdek_
körében felmerült ok miatt szükséges (pl. az előírt anyag nem szereáető be).

Minden, ajelen szerzódéshez és az azt megelőző közbeszerzési elj;áráshoz kapcsolódó tervdokumen_
tációt és egYéb okilatot a Vállalkozó a kivitelezhetőség szempontjából a ,"".iődé.kötért -egelőzóen
saját felelősségére ellenőrzött. Erre tekintettel a tervdokumentáciO, illetoteg az egyéb okira:tok eset-
leges hibájára vary hirányosságara való hivatkozással a késöbbiek sorál szerződésmódosítás nem
kezdeményeáető.

Amenrryiben a kivitelezés során előre nem látható műszaki problémákkal kapcsolatosan V áI|a|koz6-
nak kérdése merÜl fel, Úgy Megrendelő ene 5 (öt) munkánapon beliil a siiikséges felvilágosítrást
megadja.

Yállakozo kÖtelezettsége, hogy az érdekkörében felmerülő esetleges módosítások, pontosítrások,
tervértelmezések (a továbbiakban együtt: módosítás) rendezéséhez a tervező közreműködését és ren-
delkezésre állását biztosítsa. Abban az esetben, ha a módosítás vállalkozó érdekkörében merül fel
Megrendeló jogosult a módosítás szakmai megalapozottságát Vállalkozó költségén ellenőriáetni.

35. Határidő módosítrás indokául időjárási tényező nem érvényesíthető.

vII.

Vállalkoási díj, fizetési feltételek

36. Vállalkozót ajelen szerzódésben meghatározott feladatok hibátlan és hianltalan teljesítéséért össze-
sen 3.710,510,- Ft + 25 % AF A, azaz Hárommiilió -hétszÁztizeznt-őts7áztiz forrrlt + 25 % általános
forgalmi adÓ összegú vállalkozísi díj illeti meg. Ennek megfelelően a vállalkozási díj teljes bruttó
Összege: 4.638.138,, Ft, azaz négymiüó-hatsázharmincnyolcezer-egyszázharmincnyotc forint
átalányár.

37 . Vállalkozó részszímla benyújtásrára nem jogosult.

\eqszlYta akkor nYÚjtható be, ha Vállalkozó és Megrendelő a jelen szerződés szerinti átadrás-
átvételi e|jrárást sikeresen lebonyolította, és az erre vonatkozó jegyóionyv aláírásra került.

1|ZFt9s a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltak szerint átutalással történik a szírnlák igazolt telje-
sítését követően.

Megrendeló kizárőlag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott alaki és tartalmi követelmények_
nek megl-eleló szimlát fogadja be.
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49.

50,

51.

52.

53.

x.
Elállás a szerződéstól

A MegrendelŐ a szerződéstól brármikor elálhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni.

Ha a munka végzése során a tények arra engednének következtetést, hogy a teljesítés hibás lesz, a
Megrendelő a fogYatékosság kiküszöbölésére hizött megfeleló határidő sikertelen eltelte után gyako_
rolhatja a hibás teljesítéséból eredő jogokat.

Amennyiben a váIlalkozó a befejezési hataridőhöz képest tóbb mint 30 (harminc) napos késedelem,
be kerül, az ajánlatkérőnek jogában áll - az elállási jogának gyakorlása és a 43, pontúan meghatriro-
zott kÖtbér érvénYesítésén túl - a Vállalkozót a munkaterülehől levonultatni és a hátralevő munkát
más vállalkozóval befejeáetni. A miár teljesített munkarészeke a Vállalkozó garanciális és szavatos-
sági kötelezettségeit az ilyen beavatkozás nem módosítja.

)il.
Tito}úartás

Sz,erződő felek megállapodnak abban, hogy ajelen megállapodásban foglaltakat, valamint a teljesíté_
sük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, tizleti titokként keze|ík, Ez értelemsierűen
nem vonatkozik arra az információr4 amely titokban tariisát jogszabály nem teszi lehetővé.

Ha a Megrendeló a Vállalkozó teljesítése révén új elgondolásról, megoldásról vagy műszaki ismeret-
ről szerez tudomríst, ezt ayáIlakoző előzeteshozzájlnl lása nélkiil mással nem közölheti.

xII,

Nyilatkozatok
Felek kijelentik, hory

- kellő felhatalmazással és jogkönel rendelkezrrek jelen szerződés aláírására és teljesítésére;

- ajelen szerződés aláírasát az erre küelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy vezető testii-
lete szabalyszerűen engedélyezte és az megfelel az enJ vonatkózólogsátatyllenaekezések-
nek;

- a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfeleló, a vonatkozó jogszabályok által meg-
kívránt regiszhált aláírási joggal rendelkezik, így részéról a szerződés afiirfua es ieljesítése nem
eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatko,t megszegését, melybe; féként sze-
repel;

- nincs olyan fiiggőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévó más körülmény, amely kedve-
zőtlenÜl hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vag} saját teljesítési
készségére, illetve képességére.

A jelen szerződéssel kapcsolatos brármilyen kérdésben a felek íriásban tesznek nyilatkozatot egymás_
nak, ajánlott, tértivevényes levél útjrín.

)űII.

Jogviták rendezése

55. Felek az esetleges jogvitáikat elsódlegesen békés úton, tárgyalások útjr{n kívánjrik rendezni, s csuprin
akkor fordulnak birísáryloz,ha aíárgyalásos rendezés nem vezetett eledményle.

Y-
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xv.
Dgyéb rendelkezések

Vállalkozó ajánlatában foglaltaknak megfelelően 185.52ó Ft Ft jólteljesítési biztosítékot nyujt Meg_
rendelő számára 2 évjótállási időtartamra.

Az ajánlatl felhívás, a dokumentáció, a helyszíni szemle jegyzőkönyve, vállalkozó ajánlat4 vala-
mint az ezen kívül felteft egjiéb kéIdések és az ezekre adott válaszok ajelen szerződés elválaszthatat-
lan részét képezik. Amerrrryiben ajelen pont szerinti okimtok, illetőleg ajelen szerzódés szövege kö-
zött ellentmondás lenne, úgy az előbbi okiratok szövege az irrinyadó.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgari Törvénykönlv, valamint a vonatkozó
egyéb jogszabályok rendelkezései az iranyadók.

Jelen megállaPodást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított akara-
fukkal mindenben megegyezőt, j óvrálr agyőlag a|áltták.

67.

Pápa" 201 1.december 02.

,1tr
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Ellenjeryzem:

Páp4 201L.?/.?. F. :... 2. 2.,.
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