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ame|y |étrejött egyrészrő| Pápa Város onkormányzata (székhe|ye: 8500 Pápa, Fő u. 5.; képvise|etében: dr'
A|dozó Tamás po|gármester; bankszáÍn|aszám: OTP Bank Nyrt. 11748045-15429410; adószám: 15734178-
2-19) a továbbiakban, mint Megrendelő,

másrészrő| a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. (képvise|etében: Rádi Róbert ügyvezető; székhe|ye: 8500
Pápa, Fo u' 12'; bankszámIaszáma: 11748045.20055947-00000000; adószáma: 1487655B-2.19:
nyi|vántartási száma.: Cg. 19-09-511861) a továbbiakban, mint Vá|lalkozó között az a|u|írott he|yen és
napon, az a|ábbi fe|tételek szerint:

1 . Megrendelő megrende|i Vá||a|kozótó| a Pápa, Fiumei utca - |. ütem járdafe|újítására vonatkozó kivite|i
munkákat je|en szerződés rende|kezései a|apján'

Vá||a|kozi vá||a|ja a fenti munka e|végzését je|en szerződés rende|kezései, va|amint a me||ék|etben
talá|ható árazott költségvetés a|apján.

A te|jesítés véghatárideje: 2015. augusztus 30.
Vá||aIkozit a je|en szerződésben . meghatározott fe|adatok hibát|an és hiányta|an teljesítéséért
összesen 5.539.594,.Ft + 27 o/, i\FA, azaz ötmi||ii.ötszázharmincki|encezer-ötszázkilencvennégy
forint + 27 0/o á|ta|ános forgalmi adó összegrÍ vál|a|kozási díj i||eti meg. Ennek megfe|e|ően a
vá||alkozási díj te|jes bruttó összege: 7.035.284,.Ft, azaz hétmi||ió.harmincötezer-
kettőszáznyolcvan négy forint.

A te|jesítésigazolás a|apján kiá||ított számlán szerep|ő vá||a|kozási díj összegét Megrende|ő Vá||a|kozi
1 .17 48045-20055947-00000000 szám Ú ban kszám |ájára 30 napon be| ü | átuta|ja.
Megrendelő a munkavégzéshez a|ka|mas munkaterü|etet a szeződéskötésse| egy időben biztosítja,
Vá||a|kozi a munka megkezdésekor a vonatkozó e|őírásoknak megfe|e|ően építési nap|ót nyit, s azt
fo|yamatosan vezeti, i||ető|eg az építkezés he|yszínén tartja a munka befejezéséig' Fe|ek a munkavég-
zésse| kapcso|atos minden |ényeges körÜ|ményt, adatot és utasÍtást rögzítenek az építési naplóban'
VállaIkozi fe|e|ős műszaki vezetőie és adatai

2.

4.

5.

n

7.

Név:
Lakcím:
TeIefonszám:
Jogosultsági kam. sz.:

9. KapcsoIattartószemé|yek:

VállaIkozi részérő|:
Telefonszám:

Megrende|ő részérő|:
TeIefonszám:

Németh Tamás
8500 Pápa, Táncsics u' 52.
06-89/515-091
MV-É 19-0047

Németh Tamás
06-89/5 1 5-091

Molnár István
06-89/51 5-384

10 .

11 .

12.

Vá||a|kozó az egyes munkafo|yamatok végzéséhez jogosu|t Megrendelő előzetes értesítése né|kü| is
a|vá||a|kozit igénybe venni. Az a|vál|a|kozó munkájáért és tevékenységéért sajátjaként fele|'
Több|et és pótmunkát Vá||a|kozó csak szeződés módosítás a|apján végezhet'
Ha Vá||alkozó a munkák során a szerződésben rögzítettől e|térő o|yan á||apotot ész|e|' amely hátrá|tat.
ja, vagy akadá|yozza a kivite|ezési munká|atokat, köte|es erre Megrendelő figye|mét fe|hívni.
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13. Amennyiben Megrende|ő szakszerűt|en utasítást ad, erre vonatkozian ugyancsak köteles Vá|lalkozi
írásban felhivni a figye|mét.

14' Amennyiben Megrende|ő az utasítását fenntartja, úgy Vá||a|kozó a munkát Megrende|ő kockázatára
végzi e|' vagy vá|asztása szerint e|á||hat a szerztjdéstő|'

15. A figye|meztetés e|mu|asztásábi| eredő kárért Vál|a|kozó a fele|ős'

16. Késede|mes teljesÍtés esetén (ha az a vá||a|kozó hibájaként róható fe|) Megrende|őt a késede|em ide-
jére a nettó válla|kozási díj összegére vetítve napi 5% mértékben késede|mi kötbér i||eti meg.

17. Amennyiben a fenti határidő tekintetében Válla|koző számára fe|rihati módon ,15 (tizenöt) napot
megha|adi késede|embe esik, úgy azt a felek o|yan fokú szeződésszegésnek tekintik, ame|y alapján
Megrende|ő egyoldalÚan gyakorolhatja e|á||ási jogát. Ez esetben Megrende|ő a te|jes vállalkozási díj
30 (harminc) %-ára jogosu|t meghiúsu|ási kötbérként.

18. Megrende|ő a kötbért megha|adi kárának érvényesítésére is jogosu|t.

19. Megrendelő a 17-18, pont szerinti e|járásra jogosult, ha Vá||a|kozi e||en csőd-, fe|számolási vagy
vége|számo|ási e|járás indu|.

20' Megrende|ő fizetési késedelme esetén Válla|kozó jogosu|t a Po|gári Törvénykönyvrő| szi|ó 2013. évi
V' törvény (továbbiakban Ptk.) szerinti késede|mi kamatot követe|ni.

21, Vá||alkozó a munkát l. o' minőségben köte|es elvégezni.

22, A műszaki átadást követő egy év |eteltéve| a felek a Megrendelo á|ta| kitűzött időpontban bejárást tar.
tanak és az esetlegesen még fenná||i hibákró|, hiányosságokri| jegyzőkönyvet vesznek fe|. A jegyzcí.
könyvben rögzített hibákat Vá||a|kozó |egkésőbb 15 (tizenöt) napon belül kijavítja és te|jesítést írásban
készre je|enti Megrende|ő részére.

23, Fe|ek az eset|eges jogvitáikat e|sőd|egesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán
akkor forduInak bírisághoz, ha a tárgya|ásos rendezés nem vezetett eredményre.

24. Amennyiben a tárgya|ások azok kezdeményezésétő| számitott 30 (harminc) napon be|ü| nem vezetnek
eredményre, úgy fe|ek a|ávetik magukat a Pápai Járásbíróság kizáró|agos i||etékességének.

25, Jelen szeződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk. rende|kezései az irányadók.

26, Je|en megál|apodást a fe|ek képvise|ői elo|vasás és közös érte|mezés után, mint kinyi|vánított
akaratukka| mindenben megegyezőt, jiváhagyi|ag a|áírták.

Pápa,2015. jú|ius 20.

VálIalkozó
Pápai Városfej|esztő Társaság Kft.

Rádi Róbert ügyvezető

Jogi e|lenjegyzés:
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Kanozsainé dr. Pók :Mária
címzetes főjegyző '.'. '

PénzÜovi e||enieqvzés:
?n tÁ^, W,o5,

gazdasági osztá|yvezető
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