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amely létrejött egyrészről Pápa Város Önkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u" 5.; képviseletében:

dr. Aldozó Tamás polgármester; bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11748045-15429410,, adószám:
1573417B-2-1 9) a továbbiakban, mint Megrendelő,

másrészről a Boroszlán Építő-Szolgáltató-TervezőZrt. (székhelye: 8500 Pápa, Aradi u. 1,; képvisele-

tében: Vörös László vezérigazgató; bankszámlaszám: 73200196-11201298; adószám,. 12487712-2-19,,

cégjegyzék száma: 19-10-500215) a továbbiakban, mintVállalkozó között az alulírott helyen és napon,

az alábbi feltételek szerint:

l.

Előzmények

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszezésekről szóló 2011. évi CVlll. törvény (a továbbiak-
ban: Kbt.) 122l^. § (1)bekezdés alapján hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszezési eljárást
(a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le. Megrendelő a közbeszezési eljárás tár-
gyát és mennyiségét az ajánlati felhívás 2. pontjában haiározta meg,

A beszezés tárgya és mennyisége:

b) rész:
KDOP-2"1 .1l^-09-2f-2010-0002 -,,Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán - A PápaiEsterházy-

kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgál-
tatásokkaltöfténő fejlesztése" azonosító kódú pályázat keretein belül megvalósuló csapadékvíz

elvezetés kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezési munkái

Megrendelő a közbeszezési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással ösz-
szevetette, és döntését 2014, május 28. napján kihirdette, Megrendelő közbeszezési eljárás-
ban hozott döntése szerint a közbeszezósi eljárásban a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett"

ll,;
A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a szeződés tárgyát képező, l/1. pont szerin-

ti létesítmény (a továbbiakban: létesítmény) építési munkáinak teljes körű megvalósítását a je-

len szerződéshez kapcsolódó egyéb mellékletek, így különösen az ajánlati felhívás és doku-
mentáció tartalma szerint, Vállalkozó kötelezettséget vállal ana, hogy Megrendelő számára a
jelenszeződésbenmeghatározottmunkákatsajátköltségénelvégzi,

Vállalkozó feladata továbbá minden egyéb a feladat megvalósításához szükséges munka el-

végzése és költségeinek viselése, különös tekintettel azon mellékmunkákra és ráfordításokra,
amelyek a vonatkozó szabványok és a szakmai gyakorlat szerint a munka elvégzéséhez tar-

toznak,

A közbeszezési eljáráshoz, illetőleg a jelen szeződéshez kapcsolódó vagy annak mellékletét

képező okiratokon kívüli egyéb tervek, dokumentumok elkészítése Vállalkozó feladata. Az ilyen

terveknek, dokumentumoknak minden tekintetben összhangban kell lenniük a közbeszezésiel-
járással és a jelen szerződéssel, és azokat előzetesen Vállalkozó köteles jóváhagyás céljából

Megrendelőnek bemutatni.

Bármilyen a Vállalkozó vagy tervezője által kezdeményezett műszaki változás ajánlatkérői en-
gedélyezése előtt a Vállalkozó köteles a változás köttségkihatásait bemutatni, és a Megrende-
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o.

lővel jóváhagyatni, A változás végrehajtása csak ilyen jóváhagyás után lehetséges, mert az e
nélkül végzett bármilyen eltérést a Vá|lalkozó saját kockázatára hajtja végre.

Vállalkozó többletmunkák elvégzésére nem jogosult, A megvalósítás költsége nem haladhatja

meg a Vállalkozó ajánlatában megjelölt ellenszolgáltatás összegét.

Vállalkozó kijelenti, illetve kötelezettséget vállal ana, hogy

- a jelen szeződést, annak mellékleteivel és a kapcsolódó iratokkal együtt teljes körűen

megvizsgálta, hiánytalanul elolvasta és megértette, azt korlátozás nélküljelen aláírásával
jogilag kötelezőnek ismeri el;

- az ajánlatkérési dokumentációt megismerte és azt a munka elvégzésének alapjául meg-

felelőnek találta;

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

vagy kétértelműnek;

- azesetleges felvilágosítás kéréseknél kielégítő, elégséges magyarázatot kapott;

- a szeződés tárgyát jelen szeződés rendelkezéseinek megfelelően és az abban szabá-
lyozottak szerint, a vonatkozó magyar előírásokat betartva, l, osztályú minőségben és l,
osztályú anyagok felhasználásával a szeződés szerinti határidőben, saját költségén hi-

ba- és hiánymentesen elkészíti;

Vállalkozó a jelen szeződésből eredő jogainak és kötelezettségeinek harmadik személyre tör-
ténő átruházására nem jogosult. A jelen szeződést Vállalkozónak kell teljesítenie, A teljesítés-

ben ,l0 
% feletti alvállalkozóként, illetőleg egyéb résztvevőként csak olyan személy, illetve szer-

vezet vehet részt, akit/amelyet Vállalkozó ajánlatában megjelölt, Felek az utóbbi rendelkezéstől

csak akkor térhetnek el, ha az általuk előre nem látható oknál fogva, a szeződéskötést követő-

en beállott körulmény folytán a szeződés vagy annak egy része nem volna teljesíthető és Meg-

rendelő az egyéb személy, szervezet közreműködéséhez hozzájárult,

A 7. pontban szabályozottakon túlmenően Vállalkozó a közbeszezési eljárás során megjelölt

alvállalkozóin kívüli, a teljesítésben 10 %-ot meg nem haladó mértékben részt vevő alvállalko-

zót kizárólag Megrendelő egyetértésével vehet igénybe.

Vállalkozó a fentiekkel összhangban igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát

maga végezte volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan

kárért is, amely anélkü| nem következett volna be.

lll.

Teljesítési határidők

10, Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó jelen szeződésben vállalt építési munkákat az
ajánlatában foglalt teljesítési ütemezés szerint elvégzi.

A kivitelezés műszaki átadása megkezdésének határide je: 2014.július 31,

lV.

A felek jogai és kötelezettségei, együttműködése

11, Szeződó felek megállapodnak abban, hogy a jelen szeződésben foglaltak maradéktalan meg-

valósítása érdekében folyamatosan együttműködnek, és időben tájékoztatják egymást nem

csupán a szeződéses kötelezettségek teljesítéséről, de minden olyan körülményről (tény, adat,

kérdés), amely a szeződés teljesítésére kihatással lehet.
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12,

13.

14,

15.

16.
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18,

Fenti kötelezettségüknek megfelelően a felek képviselőik útján a későbbiekben meghatározott
időpontokban, de legalább hetente egymással személyesen egyeztetnek, helyszíni koordinációt
tartanak,

Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött szeződés, illetve Megrendelő
utasításai szerint köteles eljárni"

Az utasítás nem teryedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhe-
sebbé.

Megrendelő köteles a munkaterületet a munka megkezdéséhez szükséges állapotban a jelen

szerződés megkötését követően meghatározott időpontban átadni. Vállalkozó köteles a terüle-
tet biztonságosan bekeríteni és őrizni, a megfelelő baleset- és tűzvédelemről a vonatkozó elő-
írásoknak megfelelően gondoskodni. A felvonulás, valamint a közmű-, és energiahasználat
költségei Vállalkozót terhelik, A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvótel időpontjáig
Vállalkozó felelősséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleértve a mun-

kagópek, eszközök, berendezések és építési anyagok tárolását és őrzését, azéleI- és vagyon-
biztonságot.

Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és
gyors befejezését. Ennek megfelelöen Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körül-
ményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy határidőben törté-
nő elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó
felelősséggel tartozik.

Vállalkozó a munka megkezdését a vonatkozó előírásoknak megfelelően az építési naplóba be-

)egyzi, s azt folyamatosan vezeti, illetőleg az építkezés helyszínén tartja a munka befejezéséig.
Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges körülményt, adatot és utasítást rögzíte-
nek az építési naplóban,

Vállalkozó felelős műszaki vezetője és adatai:

Név: Vörös László

Lakcím: 8500 Pápa, Vörósmarty u. 20.

Telefonszám : 89/3 1 3-902

Jogosultsági kam. szám: MV-A-19-532912014, oklóber 07.

Megrendelő által a kapcsolattartásra kijelölt személy;

Név: Németh Tamás, Molnár lstván, Albert Henrietta

Telefonszám: +36 89515073, +36 89515084, +36 89515090,

' Név: Koch Péter - műszaki ellenőr

Telefonszám: +36 88423888

Vállalkozó által a kapcsolattartásra kijelölt személy/szervezet:

Név: Vörös László

Telefonszám : 89/31 3-902

A felek 16., 17. és 18, pontok szerinti, kijelölt képviselői jogosultak Megrendelő, illetve Vállalko-
zó nevében az építési naplóba torténő bejegyzésre, amely azonban nem eredményezheti a je-

len szeződés módosítását.

Megrendelő, illetőleg az általa kijelölt személy vagy szervezet a Vállalkozó, annak alvállalkozói,
illetőleg a teljesítésbe bevont egyéb közreműködők tevékenységét és munkavégzését minden-
féle korlátozás nélkül, bármikor jogosult ellenőrizni. Az ellenőzés azonban a szükséges mérté-
ken felül nem zavarha§a Vállalkozó munkavégzését. Megrendelő minden beépítendő anyag és

19,

',_. \l.:, ?*

20.

1€}



21,
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elvégzett munka ellenőrzésére jogosult a helyszínen, vagy a gyártás helyén. Az ellenőzést és
a mintavételt végző személyeket Megrendelő jelöli ki. Az építkezés során az előírtak szerint el

kell végeztetni a megfelelő vizsgálatokat. A mintavételi és ellenőzési költségek a Vállalkozót
terhelik. A Megrendelő bármilyen próba, vizsgálat független szakértő által való elvégzését el-

rendelheti, A vizsgálatok költségót, amennyiben azok igazolják, hogy nem felel meg a minőség
az előírtaknak, vagy a Megrendelő álta| adott utasításnak, a Vállalkozó viseli, Ellenkező eset-
ben a költség a Megrendelőt terheli, Az eltakarásra kerülő munkák elkészüliének várható idő-
pon$áról Vállalkozó köteles a Megrendelőt 48 (negyvennyolc) órával megelőzően építési nap-

lóban értesíteni.

Vállalkozó kötelessége a bontási anyagok, hulladékok és környezetkárosító anyagok környe-
zetvédelmi követelményeknek megfelelő kezelése és elhelyezése, valamint a munkaterület

melletti csapadékvíz elvezető rendszerek műszaki állapotának megóvása és rongálódás esetén

azok helyreállítása.

Megrendelő jogosult és egyben köteles a szeződést felmondani - ha szükséges olyan határ-

idővel, amely lehetővé teszi, hogy a szeződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tud-
jon - ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést sze-

rez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezó gazdasági társa-
ság, amely nem felel meg a Kbt, 56,§ (,1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek-
nek.

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság-
ban, amely nem felel meg a Kbt, 56.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek-
nek.

Vállalkozó nem fizet és nem számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költsé-
geket, melyek a Kbt.56.§ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére al-

kalmasak.

Vállalkozó köteles a szerződés teljesítéséhez teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelő számára megismerhetővó tenniés a Kbt. 125 § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a
Megrendelőt haladéktalanul értesíteni,

V,

A szerződés teljesítése

Megrendelő kizárólag a hiba- és hiánymentes, l. osztályú minőségű teljesítést veszi át.

A műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő tűzi ki, A
vállalt teljesítési határidőre szóló készre jelentés leadásának legkésőbbi időpontja a vállalt ha-

táridő lejárta előtti 7. nap. Az eljárást a Megrendelő a készre jelentés kézhezvétele utáni legko-
rábban 7. napra tűzi ki,

A műszaki átadás-átvételi eljárás kitűzésének feltétele az átadási dokumentáció jóváhagyása a

Megrendelő részéről. Az átadási dokumentáciő - a megvalósulási teruek, melynek példány-

száma 4 pld, - a Vállalkozó készre jelentő levelének kötelező melléklete.

A műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának és a használatbavételi eljárás megkezdésé-
nek feltéiele szükséges és a műszaki dokumentációban meghatározott valamennyi létesitmény
rendeltetésszerű használatra alkalmas készültsége az előírt bizonylatokkal,

A műszaki átadás-átvételre és annak időpontjára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013, évi V.

törvóny (továbbiakban; Ptk,) rendelkezései az irányadók. A műszaki átadás-átvétel keretében
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29.

észlelt üzemeltetést nem akadályoző hiányokat és szükséges munkákat a Vállalkozó térítés
nélkül és az akkor meghatározásra kerülő határidőre köteles elvégezni (hiánypótlás).

Az átadás-áivételi eljárás fentiek szerinti maradéktalan teljesítése esetén az eljárásről a felek
jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás sikertelen, úgy Vállalkoző az
ismételt átadás-átvételi eljárásra új időpont megállapítását kezdeményezi Megrendelőnél"

Végszámla csak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően nyújtható be"

Vál|alkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvétel a szerződésben elóíd határidőn belül, ille-
tőleg határnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át.

Az átadás- átvételi eljárástól számított egy éven belül az építési beruházás munkáit ismételten
meg kellvizsgálni (utófelülvizsgálatieljárás).Eztazeljárást Megrendelő készítielő és hívja meg
arra a vállalkozót.

Vl.

Módosítások

Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen szerződés módosítására közös megegyezéssel, ki-
zárólag a Kbt,-ben foglalt feltételek maradéktalan teljesülése esetén van mód. Megrendelő e
rendelkezésekre figyelemmel jogosult a kivitelezésre kerülő építmény vagy egyes részeinek
minőségi, mennyiségi változtatására.

Nem minősül Megrendelő részéről tórténő változtatásnak, ha a tervmódosítás a Vállalkozó ér-
dekkörében felmerüIt ok miatt szükséges (pl. az előírt anyag nem szerezhető be),

Minden, a jelen szerződéshez és az azt megelőző közbeszezési eljáráshoz kapcsolódó terv-
dokumentációt és egyéb okiratot a Vállalkozó a kivitelezhetőség szempontjából a szeződéskö-
tést megelőzően saját felelősségére ellenőzött. Ene tekintettel a tervdokumentáció, illetőleg az
egyéb okiratok esetleges hibájára vagy hiányosságára való hivatkozással a későbbiek során
szeződésmódosíiás nem kezdeményezhető.

Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható műszaki problémákkal kapcsolatosan Vállal-
kozónak kérdése merül fel, úgy Megrendelő erre 5 (öt) munkanapon belül a szükséges felvilá-
gosítást megadja.

Vállalkozó kötelezettsége, hogy az érdekkörében felmerülő esetleges módosítások, pontosítá-
sok, tervértelmezések (a továbbiakban együtt; módosítás) rendezéséhezatervező közreműkö-
dését és rendelkezésre állását biztosítsa" Abban az esetben, ha a módosítás vállalkozó érdek-
körében merül fel, Megrendelő jogosult a módosítás szakmai megalapozottságát Vállalkozó
költságén ellenőriztetn i.

Határidő módosítás indokául időjárási tényező nem érvényesíthető,

Vll,

Vállalkozási díj, fizetési feltételek

Vállalkozót a jelen szeződésben meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért
összesen 1.324,140,- Ft + 27 % ÁFA, azaz egymillió-háromszázhuszonnég yezer-száznegyven
forint + 27 oÁ általános forgalmi adó összegű vállalkozási díj illeti meg, Ennek megfelelően a
vállalkozási díj teljes bruttó összege:, í"681,658,- Ft, azaz egymillió-hatszáznyolcvanegyezer-
h atszázötven nyolc forint átalányár.

Vállalkozó 1 db végszámla benyújtására jogosult.

Végszámla akkor nyújtható be, ha Vállalkozó és Megrendelő a jelen szerződés szerinti átadás-
átvételi eljárást sikeresen lebonyolította, és az erre vonatkozó jegyzőkönyv aláírásra került. A
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42.

43,

fizetés a Kbt. 130. §-ában íoglaltak szerint átutalással történik a számlák igazolt teljesítését kö-
vetően.

Megrendelő kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott alaki és tartalmi követelmé-
nyeknek megfelelő számlát fogadja be.

Megrendelő előleget biztosít előleg-visszafizetési biztosíték fejében, melynek mérléke: a,

Vlll.

Késedelmes teljesítés, meghiúsulás

Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben ajánlatában foglalt teljesítési határidőt a Vál-
lalkozó késedelmesen teljesíti, úgy 66.207,-Ft késedelmi kötbért köteles fizetni naptári napi ké-
sedelmi kötbérként.

Amennyiben'a fenti határidő tekinteiében Vállalkozó számára felróható módon 30 (harminc)

napot meghaladó késedelembe esik, úgy azt felek olyan fokú szeződésszegésnek tekintik,

amely alapján Megrendelő egyoldalúan gyakorolhatja elállási jogát.

Megrendelő a 44. pontban meghatározott késedelem miatt felmerülő kárának érvényesítésére
is jogosult.

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

- Vállalkozó ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul;

- Vállalkozó méltányolható ok nélkül nem kezdte meg a szeződés teljesítését;

- Vállalkozó a teljesítést felfüggesztette és Megrendelő ene irányuló írásbeli felszólításá-
nak kézhezvételét követő '10 (tíz) napon belül nem folytatta;

- Vállalkozó a jelen szeződés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvállalkozót vagy
egyéb közreműködőt a teljesítésbe;

- Vállalkozó egyób súlyos szeződésszegést követ el.

Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően jogosult

azonnali beszedósi megbízást benyújtani, illetőleg a Ptk, szerinti késedelmi kamatot követelni,

lX.

Szavatosság, jótállás

A jólteljesítési garancia időtartamának lejárta előtt a felek a Megrendelő által kitűzött időpontban
bejárást tartanak és az esetlegesen még fennálló hibákról, hiányosságokról jegyzőkönyvet

vesznek fel, A jegyzőkönyvben rogzített hibákat Vállalkozó legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül
kijavítja és teljesítést írásban készre jelenti Megrendelő részére.

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

X.

Elállás a szeződéstől

51. A Megrendelő a szeződéstől bármikÖr elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni.

Ha a munka végzése során a tények ana engednének következtetést, hogy a teljesítés hibás
lesz, a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött megfelelő határidő sikertelen eltelte

után gyakorolhatja a hibás teljesítéséből eredő jogokat.
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52. Amennyiben a Vállalkozó a befejezési határidőhöz képest több mint 30 (harminc) napos kése-
delembe kerül, az ajánlatkérőnek jogában áll - az elállási jogának gyakorlása és a 44, pontban

meghatározott kötbér érvényesítésén túl - a Vállalkozót a munkaterületről levonultatni és a hát-

ralevő munkát más vállalkozóval befejeztetni. A már teljesített munkarészekre a Vállalkozó ga-

ranciális és szavatossági kötelezettségeit az ilyen beavatkozás nem módosítja,

rit.Xl.rtaS

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a

teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez ér-

telemszerűen nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását jogszabály nem te-

szi lehetővé,

Ha a Megrendelő a Vállalkozó teljesítése révén új elgondolásról, megoldásról vagy műszaki is-

meretről szereztudomást, ezt a Vállalkozó előzetes hozzájárulása nélkül mással nem közölheti"

xll.

Nyilatkozatok

Felek kijelentik, hogy

- kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkeznek jelen szeződés aláírására és teljesítésé-
ró,

- a jelen szeződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy vezető
testülete szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi ren-

delkezéseknek;

- a jelen szeződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által

megkívánt regisztrált aláírásijoggal rendelkezik, így részéről a szeződés aláírása és telje-

sítése nem eredményezi más, olyan szeződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését,
melyben félként szerepel;

- nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely
kedvezőtlenül hathat a jelen szeződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy sa-
ját teljesítési készségére, illetve képességére.

A jelen szeződéssel kapcsolatos bármilyen kérdésben a felek írásban tesznek nyilatkozatot
egymásnak, ajánlott, tértivevényes levél útján"

Xlll.

Jogviták rendezése

Felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s
csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre,

Amennyiben a tárgyalások azok kezdeményezésétől számított 30 (harminc) napon belül nem

vezetnek eredményre, úgy felek alávetik magukat a pertárgy értékétől függően a Pápai Járásbi-
róság, illetve a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességének"
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XlV.

Biztosítás

Vállalkozó anélkül, hogy korlátozná a sajál, vagy a Megrendelő kötelezettségeit és felelősségét,

a jelen szerződés megkötésének időpontjától a sikeres műszaki átadás időpontjáig köteles

o teljes körű élet- és balesetbiztosítást kötni a beruházási program végrehajtásában

közreműködő alkalmazottakra függetlenül attól, hogy azok saját vagy alvállalkozói

alkalmazottai-e,
o teljes körű vagyonbiztosítást kötni a kapcsolatos anyagokra és eszközökre a te|jes

pótlási, illetve helyreállítási költség mértékéig, továbbá,

. felelősségbiztosítást kötni harmadik személynek okozott károkra,

Vállalkozó köteles a tárgyi építési munkára építés-szerelési felelősségbiztosítást kötni, illetve

meglévő építés-szerelési felelősségbiztosítását a tárgyi munkára kiterjeszteni,

Vállalkozó köteles az építés-szerelési felelősségbiztositás kedvezményezettjeként a Megrende-

lőt megjelölni.

Vállalkozó által megkötött biztosításnak ki kell terjednie a Megrendelőnél eseileg felmerülő min-

den olyan veszteségre és követelésre is, amely harmadik személynek okozott személyi sérülé-

sek, dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető károk következtében jelentkeznek"

Vállalkozó vállalja, hogy a fentieknek megfelelő biztosítási szerződést - kötvényt - legkésőbb a
jelen szerződés aláírását követő 10 munkanapon belül bemutatja azzal,hogy ennek elmulasz-

tása eseién a Megrendelő a jelen szeződéstól elállni jogosult"

Vállalkozó vállalja, hogy a díjfizetés igazolásaként a befizetési bizonylatról rendszeresen máso-

latot küld a Megrendelő részére, A Megrendelő ugyancsak jogosult a szeződóstől való elállásra

akkor, ha a Vállalkozó az esedékes biztosítási díjrészletek megfizetését elmulaszija és emiatt a

biztosítási szeződés megszűnik.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás során bekövetkező mindennemű kár-

eseményt haladéktalanul bejelent a Megrendelőnek a kárbejelentés és rendezés érdekében tor-

ténő mielőbbi szakszerű eljárás érdekében. A bejelentés elmulasztásából eredő következmé-

nyek a Vállalkozó terhére esnek,

A felek rogzítik, hogy amennyiben a Megrendelő kedvezményezettként bármely káresemény

következtében kártérítést kap, úgy a Vállalkozó abban az esetben sem mentesül a teljes kár -

meg nem térült részének - megtérítése, vagy a maradéktalanul szerződésszerű teljesítés alól.

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

Megrendelőt semmilyen módon kár nem óri, úgy ebben az esetben a Megrendelő a kártérítési

összegre nem tart igényt, azt a Vállalkozóra engedményezi.

XV.

Egyéb rendelkezések

Az ajánlati felhívás, a dokumentáció, a helyszíni szemle jegyzőkönyve, Vállalkozó ajánlata, va-

lamint az ezen kívül feltett egyéb kérdések és az ezekre adott válaszok a jelen szerződés elvá-

laszthatatlan részét képezik. Amennyiben a jelen pont szerinti okiratok, illetőleg a jelen szező-
dés szövege között ellentmondás lenne, úgy azelőbbiokiratok szövege aztrányadő,

Ugyancsak a jelen szeződós e|választhatatIan részét képezik a szeződés mellékletei,

1. számú melléklet: tételes árajánlat

A jelen szeződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó egyéb jog-

szabályok rendelkezései az irányadók,
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Jelen megállapodást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után,

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Pápa,2014.június 10.

mint kinyilvánított
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Jogi ellenjegyzés:

kanozsainé dr. pék Mária
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