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Ll Szerződés tárgya

Pápa Város Önkormányzatának részére rekonstrutílt csilltírok és rekonstrutílt laterndk
beszerzése a ,,Turisztikai attrakciófejlesztés ptípdn - A pdpai Esterhtízy-kastély komplex,
környezetbardt üzemeltetést lehetővé tevő újjúépítése és csalttdbartít szolgtíttattísokkat
történő fejlesztése" című, I{DOP-2.I.1/A-09-2í-20I0-0002 azonosítószdmú projekt
kereíében.

2.1 Szerződés'hatálya

Szerződő Felek a jelen szerződést határozott időtartamra kötik. A jelen szerződés az
aláírásának napj án lép hatályba. A telj esítés határidej e: 2aÁ , október 3 1 .

A teijesítés lrelye: Esterhazy-kastély (8500 Pápa, Fő tér 1.)

3.1 Vállalkozó kötelezettségei

3.1. A fenti 1. pontban hivatkozott tevékenység keretében Vál]alkozó az aiábbi
tevékenységeket látja el:

11 db flamand csillár és 10 db rézcsillét, valamint 24 db laterna legyártása minta alapján
porcelán foglalattal, vezetékezéssel, foldelést bekötő csavar kiépítésével,
feltiletkezeléssel, érintésvédelmi mérésse], valamint az elkészült csillárok és latemák
lielyszínre száilítása és átadása Megrendelő részére.
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3.2. VáIlalkozó kijelenti, hogy rendelkezik mindazon tárgyi, személyi és jogi feltételekkel,
amelyek alkalmassá és képessé teszik a megrendelés magas szintű ellátásíra, illetve
amelyek a feladata el|átásához szükségesek.

3.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a megrendelést elfogadja, Megrendeiő szakmai elvárásait
megismerte,

3.4. Vállalkozó köteles eleget tenni a közbeszerzésekről szőIő 2011 évi CV]il. tv. (a
továbbiakban: Kbt.) l25.§ (4) bekezdésében foglaltaknak, mely szerint

3.4.I. VáIlalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefliggésben
olyan költségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes
Váilalkozó adóköteles jövedeimének csöld<entésére alkalmasak;

3.4.2. a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szetkezeíét a
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

3.5. Vállalkozó köteles a tevékenység ellátásanak ütemezését Megrendelővel egyeztetni.

4.1 Megrendelőkötelezettségei

4.1. Megrendelő haladéktalanul tájékoztatni taítozit< Vállalkozőí a Szerződés teljesítésóvel
kapcsolatos bármilyen adatot,jogot, tényt vagy egyéb körülményt érintő változásről,

4,2. Megrendelő minden, a negrendelós teljesítéséhez szükséges informáciőt hozzáférhetővé
tesz Vállalkoző számára, és nem tart vissza semmilyen információt,

5./ Vállalkozási díj, fizetési feltételek

5.1. Vállalkozót a jelen Szerződésben foglalt feladatok teljes körű ellátásának esetére
22.972.500,- Ft + áfa, azaz Huszonkettőmillió-kilencszázhetvenkétezer-ötszáz forint +

áfa vállalkozási díj illeti meg.

5,2 Váilalkozó 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtásátajogosult a Megrendelő által
igazo|t teljesítést követően. Arészszámla esedékessége a modellezett csillárok és latemák
Megrendelő részérőItörténő elfogadásakor. Összege avá|lalkozási díj 30oÁ-a,
A végszámla esedékessége a csillárok helyszínre történő leszáIlitását követóen, Összege a

vállalkozási díi 1 0%-a.

5,3. A vállalkozási díj tartdImazza a szerződésszerií teljesítéssel kapcsoiatos valamennyi
költséget, díjat, iiletve valamennyi, a 3.7 pontban megadott szolgáltatás ellenértékét, így
Vállalkozó más jogcímen ellenérték felszámítására nem jogosult.

5.4. Megrendelő vállalja, lrogy a szállítási dijat a szerződésben meghatározott módon és

tartalommal tcirténő igazolt teljesítést követően Vállalkozó 10700079 - 42208909- 51100005
számú bankszámláj ára átutalással megfizeti,

5,5. Amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének a nem megfelelően kiállított számla,
vagy az azt alátámasztó okiratok hiánya miatt nem tud eleget tenni, így ez Vállalk,lzó
késedelmi kamat iránti követelését kizárja.

5.6, A szárnlák kifizetése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban:
Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint a Megrendelő által befogadliatónak rninősített
számlakézhezvételének napját követő 30 nap,
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6.1 Felelősség,szerződésszegés

6.1. Vállalkozó szavatol azért,hogy a jelen szerződés szerinti feladatokat határidőben elvégzi,
továbbá a jelen szerződés teljes időtartama alatt a szerződés szerinti feladatok elvégzése és
Megrendelő támogatása céljából folyamatosan Megrendelő rendelkezésére á1l, s biztosítja
a szerződés minőségi teljesítéséhez sziikséges szakértelmet, szakemberforrást és technikai
hátteret.

6.2. Amennyiben ]rarmadik személy Megrendelővel szemben Yállalkoző felróható
tevékenységével összefüggésben igényérvényesítéssel lép fel, úgy Vállalkozó köteles
Megrendelőt a kártérítés alól haladéktalanul mentesíteni, és tevékenységéért felelősséget
vállalni, kivéve, ha a kár aYállalkozó írásbeli figyelmeztetése ellenére Megrendelő által
fenntartott célszeríitlen, szakszeríhlen vagy jogellenes utasítás eredménye; vállalkozó
bizonyitla, hogy a kár elhárítása érdekében a jelen szeruődés szerint, illetve úgy járt el,
ahogy az általában elvárható,

6.3. Arnennyiben Megrendelő a jelen szerződés szerinti fizetési kötelezettségével
indokolatlanul késedelembe esik, úgy Vállalkozó a Ptk. 6:48.§ szerint a jegybanki
alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatra jogosult.

6.4. Amennyiben a szerződő felek bármelyike tőle fuggetlen, szarnára fel nem róható
rendkívüli és elháríthatatlan körülmények (például természeti katasztrőfa, háborúr, blokád,
érdekszférán kívüli sztrájk) miatt a jelen szerződésből eredő kötelezetlségének nem tud
eleget tenni, úgy ezen körülmények fennállásának és következményei elharításának ideje
alatt mente sűl a szerződésszegés jogkövetkezményei alól.

6.5. A Vállalkozó köteles késedelmes teljesítés esetén a késedelem minden naptari napja után a
nettó vállalkozási dij 2%-nak megfelelő mértékben a késedeimi kötbért megfizetni.

7.1 Aszerződés módosítása és megszűnése

7 .1. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerzódés kizárólag akkor módosítható,
amennyiben a módosítás megfelel a l(bt, előírásainak. A szerződésmódosítást a felek
kötelesek írásba foglalni. :

],2. A másik fél súlyos vagy ismételt szerződésszegése esetén a Szerződő Felek jogosultak a
jelen szerződést a jogsérló vagy mulaszíó féIhez intézett egyoldalú írásbeli felnrondással,
azonnali hatállyal megsziintetni. Késedelmes vagy hibás teljesítés esetén, amennyiben a
Vállalkozó a Megrendelő által tűzött póthatáridőben sem teljesíti megfelelően a
szeruődést, Megrendelő érdekmúlás esetén jogosult a jelen szerződéstől elállni, illetve azt
azonnali hatállyal felmonclani, Megrendelő részéről azonnali hatályű felmondásra ad
lelretőséget, ha Vállalkozó ellen felszámolási- yagy végelszámolási "eljárás indul.
Valamerrnyi esetben a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult,

7.3. A meglriúsulási kötbér mértéke: a nettó vállalkozási díj 20%-a.

7.4, Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidőve1, amely lehetővé teszi, hogy a szerződésseI érirrtett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon - ha

a) a Vállalkozó vállalkozásábán közvetetterr vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó
tulajdoni részesedést szetez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely nem felel meg a l(bt. 56.§ (1) bekezdés k) pontjában
me gbatár ozott feltételelmek.

r-{p

5 / 3. oldal



b) a Yállalkozó közvetetten vagy közvetienül 25%o-ot meghaladó tulajdoni részesedést
Szeíez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely nem felel meg a Kbt. 56.§ (1) bekezdós k) pontjában meghatarozott
feltételeknek.

8.1 Együttműködés, kapcsolattartás

8. 1, Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kötelesek egymással
együttműködni. Az együttműködés keretében Szetződő Felek kötelesek egymást
haladéktalanul értesíteni minden olyan tényről, körülményről vagy eseményről, amely a
jelen szerződésben foglalt kötelezettségek megfelelő teljesítésére vonatkozik, illetve a
teljesítést bármilyen módon korlátozhatja, megnehezítheti, késleltetheti, vagy
megakadályozhatla.

8.2. Szerződő Feiek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik a faxon elküidött írásbeli
üzeneteket.is. Kétség esetén mind levél, mind fax esetében a küldő felet terlreli annaK a
bizonyítása, hogy a másik fél részére az izenetet megküldte. Az üzenet megküldése
bizonyítható ajánlott postai küldemény esetén feladóvevénnyel, hiba és megszakításmentes
adást bizonyító fax igazolő szelvénnyel. Szerződő Feiek ugyanakkor kötelezik magukat
ana, hogy a szerződés teljesítése szemponüából különösen fontos okiratokat (például
pénzügyi elszámolás, bizalmas okiratok stb.) személyesen, illetve ajánlott, tértivevényes
levél úqán juttatják el a címzett részére.

8,3. Az együttrniiködésre aSzerződő Felek kapcsolattartókat jelölnek ki, A Szerződő Fe]ek az
egYüttműködés keretében teljesítendő írásbeli értesítéseket és nyilatkozatclkat a másik fél
krjelölt kapcsolattartóihoz kötelesek megtenni, és a másik íel kapcsolattartóitól jogosultak
az 1lyen értesítéseket és tájékoztatásokat hitelesként és érvényesként elíogadni. Az átadás-
átvételi jegyzőkönyveket, teljesítési igazolásokat a kijelölt kapcsolattartók írJák alá.

8,4. A Felek áital krjelölt kapcsolattartók:

A Megrendelő részéről:

Név: Rádi Róbert kabinetvezető
Telefonszám: 89/515-000
E-mail: racli.roberti4,jpapa,lrr"r

A Vállalkozó részéről:

Név: Sza|ő czi Gábor ügyvezető
Telefonszám: 301207-8000
E-rniri]: l'inelirnpsíg)grnail.corn

Szerződő Felek a kapcsolattartók személyében vagy fenti adataiban bekövetkezett minclen
változásról kötelesek egymást haladéktalanul írásban érlesíteni,

9.1 Egyéb kikötések

9.i. Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy a 1elen szerződésben meghatározott feladataik
ellátása során tudomásukt,a jutó,.a másik fel és az azza\ közvetlen kapcsolatban álló
paftnerszervezetek üzletvitelére és nrűköclésére, izlet- és piacpoliítkájára, üzletkörére, a
jelen szerződésre és annak ellátására vonatkozó információt, továbbá minden olyan más
információt, adatot és dokumentumot, megoldást, amelyek harmadik fél részére történő
átadása az érintett félre nézve közvetlentil vagy közvetve hátránnyal jár vagy járhat -

időbeli korlátozás nélkül -bizalmasan, üzleti titokként kezelik, és azokat ktzárőlag a jelen
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szerződés keretein belül használják fel. A Szerződő Felek ezen kötelezettségük
megszegése esetén teljes kártérítési felelósséggel tafioznak. Szerződő Felek a jelen pont
szerinti kötelezettségekről kötelesek megfelelő tájékoztatást adni érintett alkalmazottaik,
megbízottjaik és alvállalkozóik részére" A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy
munkatársai, közreműködői, szakértői titoktartásra kötelezettek legyenek abban az esetben

is. ha már nem áIlnak alkalmazásában, illetve vele jogviszonyban,

9,2. Vállalkozó kijelenti, hogy tevékenysége során tudomására jutott bárminemű, a

Megrendelőt érintő adatot, információt - mind a jelen szerződés fennállása alatt, mind
pedig azt követően - bizalmasan, üzleti titokként kezel, azokat sem saját, sern pedig
harmadik személy gazdasági tevékenységével összefuggésben nem használhatja fel,
azokról kizárőlag Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával adhat bárminemű
felvil ágo sítást, va gy tehet ilyet harmadik szemé ly számfu a ho zzáférhetőv é.

9,3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jeien szerződés megkötésére képviselőik megfelelő
feihataimazással rendelkeznek, továbbá részükről a jelen szerződés aláitása nem
eredményezi más egyéb szerződés vagy jognyílatkozat megsértését.

9.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint a vonatkozó
e gyéb magyar j o gszab ályok rende lke zései iranyadó ak.

9.5, A szerződésből eredő vitás kérdéseket a Szerződő Felek elsősorban közös megegyezéssel
kötelesek rendezni, errnek eredménytelensége esetére a Pápai Járásbíróság kizárólagos
illetékességét kötik ki,

A jelen szerződés négy, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban késziilt, amelyből
a\áirás után két példány a Megrerrdelőt, két példány a Vállalkozót illeti,

Szerződő Felek jeien szerződésí elolvasták, annak rendelkezéseit megértették, és mint
akar atukkal mindenb en me ge gye zőt, j őy áhagyó lag aláírj ák.

Pápa,201,4. júiius 28.
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