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ame|y |étrejött egyrészről Pápa Város önkormányzata (székhe|ye: 8500 Pápa, Fő u. 5.; képvise|etében: dr.
A|dozi Tamás po|gármester; bankszátn|aszám: oTP Bank Nyrt. 11748045-15429410; adószám: 15734178-
2-19) a továbbiakban, mint Megrende!ő,

másrészrő| a Pápai VárosfejIesztő Társaság Kft. (képviseletében: Rádi Róbert Ügyvezető; székhelye: 8500
Pápa, Fő u. 12,; bankszám|aszáma: 11748045.20055947.00000000; adószáma: 14876558.2-19;
nyi|vántartási száma.: Cg. 19-09-511861) a továbbiakban, mint Vállalkozó között az a|u|írott he|yen és
napon, az a|ábbi fe|téte|ek szerint:

1' Megrende|ő megrende|i Vá||alkozótó| a Pápa, Fiumei utca- ll. ütem járdafe|újítására vonatkozi kivi-
te|i munkákat je|en szeződés rende|kezései a|apján'

2, Vá||a|kozó vá||a|ja a fenti munka e|végzését je|en szerződés rende|kezései, va|amint a me||ék|etben
ta|álható árazott kö|tségvetés a|apján.

3. A te|jesítés véghatárideje: 2015. szeptember 30.

4, VálIaIkozit a je|en szerződésben meghatározott feIadatok hibát|an és hiánytalan te|jesítéséért
összesen 7.102.056,.Ft+ 27 o/o i\FA, azaz hétmi||ii-százkettőezer-ötvenhat forint + 27 o/o á|ta|ános
forga|mi adó összegű vá||a|kozási díj i||eti meg. Ennek megfe|e|ően a vá|la|kozási díj teljes brutti
összege: 9.019.61 1,.Ft, azaz kiIencmi||ió-tizenkiIencezer-hatszáztizenegy forint.

5' A te|jesítésigazo|ás a|apján kiá|lított szám|án szerep|ő vál|a|kozási díj összegét Megrendelő Vá|lalkozó
1 17 48045-20055947-00000000 szám ú ban kszám|ájára 30 napon be| ü | átuta|ja.

6. Megrende|ő a munkavégzéshez a|ka|mas munkaterü|etet a szeződéskötéssel egy időben biztosítja'

7, Vá||a|kozó a munka megkezdésekor a vonatkozi e|őírásoknak megfe|e|ően építési nap|it nyit, s azt
fo|yamatosan vezeti, i||ető|eg az építkezés he|yszínén tartja a munka befejezéséig. Fe|ek a munkavég-
zésse| kapcsolatos minden |ényeges körÜ|ményt, adatot és utasítást rögzítenek az építési naplóban'

8. Vá|la|kozi fe|e|ős műszaki vezetője és adatai:
Név: Németh Tamás
LakcÍm: 8500 Pápa, Táncsics u. 52'
Te|efonszám: 06-89/515-091
Jogosultsági kam. sz.: MV.É 19.0047

9. Kapcso|attartiszemélyek:

Vá||a|kozó részérő|: Németh Tamás
Te|efonszám: 06-89/5,15-091

Megrende|cÍ részérő|: Mo|nár |stván
Te|efonszám: 06.89/515.384

10. Vá||alkozi az egyes munkaÍo|yamatok végzéséhez jogosu|t MegrendelcÍ előzetes értesítése nélkül is
a|vá||a|kozót igénybe venni. Az a|vál|a|kozó munkájáért és tevékenységéért sajátjaként felel.

11, Pótmunkát Vá||a|kozi csak szeződés midosítás a|apján végezhet.

12, Ha Vá|la|kozó a munkák során a szerződésben rógzitettől e|térő o|yan á||apotot ész|e|, amely hátrá|tat.
ja, vagy akadá|yozza a kivite|ezési munkálatokat, köte|es erre Megrende|ő Íigye|mét fe|hívni.

13. Amennyiben Megrende|ő szakszerűt|en utasítást ad, erre vonatkozóan ugyancsak köte|es Vá||a|kozi
írásban fe|hívni a Íigye|mét.
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14' Amennyiben Megrende|ő az utasÍtását fenntartja, Úgy Vá||a|kozó a munkát Megrendelő kockázatára
végzi e|' vagy választása szerint e|á||hat a szerződéstő|.

15' A figyelmeztetés e|mu|asztásábó| eredő kárért Vá||a|kozó a fele|ős'

16' Késede|mes te|jesítés esetén (há az a vá||a|kozó hibájaként róható fe|) Megrende|cjt a késede|em ide-
jére a netti vá||a|kozási díj összegére vetítve napi 5% mértékben késede|mi kötbér i||eti meg.

17, Amennyiben a fenti határidcí tekintetében Válla|kozi számára fe|rihati midon 15 (tizenöt) napot
megha|adó késede|embe esik, Úgy azt a fe|ek o|yan fokú szeződésszegésnek tekintik, amely a|apján
Megrendelő egyo|da|úan gyakoro|hatja e|állási jogát. Ez esetben Megrende|ő a te|jes vá||a|kozási díj
30 (harminc) %-ára jogosu|t meghiúsu|ási kötbérként'

18' MegrendelcÍ a kötbért megha|adó kárának érvényesítésére is jogosult'

19. Megrende|ő a 17-18' pont szerinti e|járásra jogosu|t, ha Vá||a|kozó e||en csőd-, fe|számo|ási vagy
vége|számo|ási e|járás indu|.

20, Megrende|ő fizetési késede|me esetén Vá||a|kozi jogosult a Po|gári Törvénykönyvrő| szó|ó 2013. évi
V. törvény (továbbiakban Ptk.) szerinti késede|mi kamatot követe|ni.

21' Vá||a|kozi a munkát |' o' minőségben köte|es e|végezni.

22, A műszaki átadást követő egy év |ete|téve| a fe|ek a Megrende|ő á|ta| kitűzött időpontban bejárást tar-
tanak és az eset|egesen még fenná|li hibákró|, hiányosságokri| jegyzőkönyvet vesznek fel' A jegyző-
könyvben rögzített hibákat Vá||a|kozi |egkésőbb 15 (tizenöt) napon be|Ü| kijavítja és te|jesítést írásban
készre je|enti Megrende|ő részére.

23, Fe|ek az eset|eges jogvitáikat e|sőd|egesen békés úton, tárgya|ások útján kívánják rendezni, s csupán
akkor fordulnak bÍrósághoz, ha a tárgya|ásos rendezés nem vezetett eredményre'

24, Amennyiben a tárgya|ások azok kezdeményezésétőlszámított 30 (harminc) napon be|ü| nem vezetnek
eredményre, Úgy fe|ek a|ávetik magukat a Pápai Járásbíróság kizári|agos il|etékességének.

25, Je|en szeződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk' rende|kezései az irányadik.

Pápa VároJonkormányzata. . 
. 

Pápai Váiosfej|esztő Társaság Kft.
dr. Aldozó Tamás po|gármester Rádi Ribert ügyvezető

26, Je|en megá|lapodást a fe|ek képvise|ői e|olvasás és közös érte|mezés . után, mint kinyi|vánított
akaratukka| mindenben '.g.gy..bt, jóváhagyólag a|áírták. pÁpAt yÁn
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Kanozsainé dr. Pék Mária
címzetes Íőjegyző
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