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Szerződés tárgta:

i.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja, a ,,Turis-óikai attrakcíófejlesztés Pápán _
A pápai Esterháq-kastély komplex, körnlezetbaíát üzemeltetéSt lehetővé tevő újjáépítése és
családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése'' tárgyú KDOP-2.1.1/A-OL-2í-2010-0002.
azono§tó sxámú projeM keretében a7 épíűsi munhúk elvégzését, Q, sL rész,]feladat: Kastély
épiileí rekonstrukciő komplelt kiütelezése az Archigeo BL ákal készítea tewek s7erint)az
ajánlati felhívásában és ajánlati dokumentációjában szereplő miiszaki tartalommal a 3., pontban
1ögzített egyösszegű átalányáron és tételes elsámolással.

1.2. A szerzódés műszaki tartalma magába foglalja a megvalósítás niriden előkószitő és felvonulási
nunkáját, a közterület foglalásokat, a munkaterület átvételét, a szükséges közmű kiváltásokat, a
be-, és próbaüzernelést, a műszaki hatósági és használatbavételi átaűsok feltáeleinek
biztosÍtását, a jótállási és szavatossági munkiik elvégzését, a szomszédos epítményekben és
kÖztenileten okozott Mrok hellreálütását, a helyszíni kivitelezéshez szükséges tervek (kiviteli,
gYáfimány-, reszlet-, átadasi-) elkészítését, valamint a kivitelezéshez és üzembe helyezéshez
szÜkséges szakhatósági engedélyeáetések és hozzájárulások bizosítását, ezek költségeinek
viselésá.

Építesi helyszín:
8500 Pálla. Fó tér l.
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3., Szerződés összege:

3.1 . Az 1./ pontban megjelölt munka vállalkozási díja:

Nettó vállalási ár:
5% tartalék keret:
Nettó összesen:

922.132.971,- Ft
4ó.l06.649,- Ft

968.239.ó20,- Ft

",az nettó kilencszázha§annvolcmi|liór kettőszázharminckilen cezer-hatszázhűsz
Forint

A forditott adózás (az általános forgalrni adóró1 szóló 2007. évi CXXVIL tv.) miatt a
vállalkozási díjat terhelő ÁFA összegét a Megrendelő fizeti, a vállalko ző a számláí
,,fordított adózás" jelzéssel álítja ki.

A vállalkozási díj fedezetet nyújt Vállalkozólak az 7. pontban meghatározott és a
kiviteli tervdokumentációban részletezett múszaki tartah,nú munkákkal összefiiggésben
felrnerült összes közvetlen és közvetett költségére, kivéve azokat a költségeket,
amelyeket a jelen szerződés kifejezett rendelkezése szerirrt a Megrendelő vise1.

A Vállalkozó a Megrendeló által kiadott ajánlati dokumentáció és arrnak részéí képező
költsógvetés tételes arazasával támaszloíla úá a 3. 1 . pontban meghatarozott vállalkozási
diját.

Vállalkozó a jelen szerződés alapját képező, az ajáriati dokumentáció részeként kiadott
kiviteli tervdokumentáció tervlapjait, múszaki, rnerrnyiségi kiírásait felülvizsgálta,
észtevéíe\ezte, annak költségkihatását, a járulékos rnunkakka1 együtt egyeáette a
szerződés megkötése előtt, ezért Vállalkozó a létesítmény megvalósítása során a
dokumentáció esetleges hiányosságaira való lrivatkozással merrnyiségi kifogást,
többletköltség igénl Megrendelő felé jelen szerződés megkötését követően nem
emelhet.

Vallalkoá a szerződés tixgyát képező munkaterületet megekintette, az ajánlati
dokumentációt áttanulnányozta, a sziikséges múszaki észrevételeket megtette és
ajánlatában szerepeltette. Vállalkozó a szerzódés teljesítésével a létesítményeket
rendeltetésszerű, használatra alkalmas állapotban adja át Megrendelőnek. A Vállalkozó
üseü az ajrinlati dokumentáció téves értelmezésébő1 adódó minden kockázatot.

A vállalkozási díj a beépítésre kerülő anyagokat is tutalmazza. A beépítésre kerülő
anyagok arainak emelkedése a vállalkozói díjra nincsenek kihatással, az egységárak a
befejezési hataridő figyelembevételével prognosztizáltak. Az építési rnplóban a
szerzódés rögzített áras összegét érintő, vagy a teljesítés határidejére is küató
pótmunkát elrendelni nem lehet, azt ervényesen csak a Vállalkozó központjához
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címezv e lehet eszközölni.

3.8. Vállalkozó a szerzódés alapját képező műszaki telrldokumentációban, költségvetésben
szereplő szerkezetektól és ópítőanyagoktól való eltérésre csak Megrendelő, vagy
műszaki ellenőrének elózetes írásos jóváhagyása esetén, és az eltérésse1 érintett
szerkezetek, anyagok költségkímunkálása esetén jogosult.
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4,, s zerződ és telj esítési h a t úridői:

S zerződ és íeljesítés én ek megkezdés e : S zerződ és kötéssel e g,id ej ííIeg,
azaz 2013. ópnüs 8.

Teljesítési hatóridő (sikeres műsryki dtailás-ótvétel lezárása): 2t5 napűrt nap,
azaz 2013. november 9.

4,1. Vállalkozó a befejezési határidőhöz viszonyított felróható késedelem esetérr késedelmi
kötbért köte]es fizetrri.

4.2. A késedelmi kötbér rrrértéke: 1 .000.000,-Ft/nap a nettó vállalkozási díjra vetítve, melyet
Megrendelő a Vállalkozóval szemben érvényesíthet. A késedelmi kötbér. összegét a
Megrendelő jogosult a Vállalkozó számlájából levonni.

Péll6ügli els1ámolás:

5.1. Vállalkozó 5 db részszárnlát és 1
követően.

Előlegszámla összege:

Esedékessége:

Esedékessége:

Végszámla összege:
Esedékessége:

db (vég)számlát nl,rrjthat be az ígazolt teljesítést

10.000.000,- Ft

2013. április i6.

20tr3. október 15.

100.000.000,- Ft + 46.106.649,-Ft, azaz 746.106.649,-Ft
2013. november 9.

(Az előlegsámla összege max. a teljes eilenszolgáltatás 5%-á.rrrak megfelelő összeg,
de legfeljebb 10 millió Ft lehet.)
Az előlegszámla az I. számú részszámla összegéből kerül levorrásra.
Előleg igénylése esetén az e|őleg ryujtásrlLrrak feltétele az előleg összegével
megegyező, a közbeszerzésről szóló 2011. CVIII. tv. 126. § (6) bekezdés a) pontja
szerinti valamely biztosítóki forma rendelkezésre bocsátása a szerződéskötéssel
egyidejúleg.

1. sz. részsámla összege: 248.000.000,- Ft (nettó szerződéses érték 27 %o.át elérő
megvalósult teljesítés esetén) (előlegszámla összegével csökkentve 238.000.000,- Ft)

Esedékessége: 2013. június 30.

2. sz. részsámla összege: I43,533.243,- Ft
Esedékessége: 20i 3. július 30.

3. sz. részsámla összege: 143,533,243.- Fí

Esedékessége: 2013.augusáus 30.

4. sz. részszámla összege: 143.533.243,- Fí
Esedékessége: 2013. szeptember 30.

5. sz. részszámla összege: 143.533,242,-Fí

\
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A számlák kiegyenlítése a szerzódésszerú teljesítés műszaki ellenőr igazolását követóen
történik a Kbt. 130.§ (3) bekezdés szerint. A számlák kifizetéiét Megrendelő a
szerződésszerú teljesítéstől számított legfeljebb 30 napos átutalással a vállalkozó
Raiffeisen Bank Zn pérrzintézetnél vezetett 12082001-001 16452-04100006 szárnú
bankszámláj ára közvetlentil teijesíti.

Megrendelő felhívja a fig5,elrrret, hogy a Vállalkozónak a kifizetések vonatkozásábar-r az
Adózás rendjéről szóló tölr,én1.(Art.) 36/A.§ szerirt kel1 eljarnia.

késedelmes fizetés esetén vállalkozót a ptk. rendelkezéseinek megfelelő összegű
késedelmi kamat illeti meg.

6,, Megrendelőikötele1ettségek:

6.1. Megrendelő a szerzódésszeú teljesítés átvételére és az ellenérték kifizetésére kötelezett.

6.2. Pótmunkak e]rendelésére kizarólag a Megrendelő jogosult a Kbt. előírásai alapján. A
póhnunkrlk ellenértékének kifiietése a tartalékkeret terhére történik tételes
elszámolással.

Megrendelő megbízotján keresáül műszaki ellenőri tevékenységet végez, ennek során
az építési naplót legalább lieti gyakorisággal ellenőrzi. Megrendelő és megbízottjainak
jelenléte és ellenőrzése a rnunkavégzést nem zavarhatjá. irrtézkedéseik a munkák
szervezésere nem t erj edlrehrek ki.

Megrendelő az utasításait az épitési naplóban történő bejegyzéssel közli a
Vállalkozóval.

Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződésben meghatározott vállalkozási díj pénzilgyi
fedezetével rendelkezik.

6.6. ,MegrendelŐ jogosult és eq;,!g1 köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
hataridővel, amely lehetőrlé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 

"11atará.ó1gondoskodni tudjon - ha

") a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%o-ot rneghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nern
rendelkező gazdasági társaság, amely nem fele1 meg a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k)
pontjában megh aíározoít feltét eleknek.

b) a Vállalkozó köZvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggeI nem rendelkező
gazdasági tarsaságbarr, arnely nem felel meg a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontjában
meghatározott feltételekrrek.

7., Vállalkozóikötele7ettségek:

7.1 . Vállalkozó köteles gondoskodni - a munkaterület átvételétől a műszaki átadás lezfuásáig
- a munkaterÜlet lehatárolásaró1, a munkaterületre vonatkozó tűzrendészeti_
munkavédelmi, vagyonr,éde)ni, közegészségügyi, kömyezetvédelmi- és egészségügyi
elŐÍrások végrelrajtásrlról illetve betartás{íról. Ez a kötelezettsége alvállalkozóivá1,
munkavállalÓival és az építési helyszínen tartózkodó egyéb személyekkel szemberr is
fernáll. Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkezó hulladékot folyamatosan
elszállítani.

5.3.

5.4.

5.2.

6.5.

6.3.

6.4.
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7.2. Az ajánlatban felsoroltakon kivu| a Kbt. i28.§ (2)-(4) bekezdések alapján csak a
Megrendeló előzetes hozzájarulása esetén foglalkoztatható más alvállalkozó.

7 -3. Az alvállalkoákkal szemben támasáott vállalkozói követelmények a vállalkozói
szerzódésben rögzített mértéket nem haladlratják meg (fzetési hatáIidő, jótállás, kötbér
stb.) azoknak arányban kell lenni a vállalt részfeladatok nagyságával.

7 .4- Y állakom köteles betaítani mindazon biaonsági és egyéb előírásokat, esetleges
korlátozó intézkedéseket, amelyeket Megr-endelő írásban határoz meg számara a
munkaterület átadás-átvételi eljarása során.

7,5, Vállalkozó a munkát a hatályos jogszabályokban meghatarozott szabályoknak,
eIöírásoknak és szabványoknak megfelelően köteles elvégezni.

'7 .6. Y állalkozó köteles a Megrendelő képviselőjét értesíteni azon munkanemek megkezdése
előtt, amelyek valamely szerkezeti részt eltakarnának a munkák megkezdése előtt
minimum 48 órával. Amennyiberr Megrerrdeló képviselde az e\őzeíes értesítés ellenére
a takarásra kerülő szerkezetet nem tekinti rneg, Vállalkozó jogosult a rnunkát folytatni.
Amennyiben Vállalkozó az értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, Megrendelő
jo gosult az ekakaí munkákat visszabontással ellenőrizni.

7.'/, Yállakozó köteles az Ig1l20O9. (IX.l5..1 Korm. rendelet alaplán azépítkezés kezdetétól
annak teljes befejezéséig epítési naplót vezetni.
a) Vállalkozó naponta és folyamatosan rögziti az építési naplóban az ,építé:sí

tevékenység valamennyi napi eseményét, a foglalkoáatott személyek szánát, az
elvégzett rnunka leírását, a megoldandó problémakat, melyek megoldását a
Megrendelótő1 várja e1, és valamennyi fontosabb körülrnényt, ami az építési
tevékenység későbbi fol1tatásában visszatiikröződik.

b) Az építési naplót állandóan a rrrunkaterületen ke1l tartaní és szavatolni kell,
lngy az illetékes személyek - a Megrendelő és megbízott műszaki ellenőrei -
számár a ho zzáíérhető le gyen.

c) Vállalkozó tudomásul veszi, 1rogy a műszaki ellenőrök bejegyzéseivel
kapcsolatos álláspontját 3 napon belül rögzítenie ke1l írásban az építési naplóban.

d) A Megrendelő és a Vállalkozó az építési munkák megkezdésével egyidöben
megadja az építési terület felelősének és helyettesének nevét, elérhetőségét,
illetékességüket, és ezeket az adatokat az építési naplóban rögzítik.

e) A tervező építési naplóban tett bejegyzése csak a Megrendelő műszaki
ellenőrének igazolásával órvényes.

7.8. Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy csak olyan anyagokat és tárgyakat hasznal fel,
melyek az ő tulajdorr.iban vannak, és arnelyekkel szemben harmadik felek semmifele
jogokat nem ervényesíthetnek.

7 .9. Ha a Vállalkozó ellen felszrlmolási vagy végelszámolási eljárás indulrr4 akkor a
Megrendelő jogosult az errőI való tudomásszerzést követőeq a munkák szakértóvel
való felmerésere és a munkáknak - a Vállalkozó költségére történő - haladéktalan
továbbadásiira egy másik Vállalkoző felé.

7.10. Vállalkozó köteles a szerződés alapját képező ajánlati dokumentációban meghatározott
minőséget, a költségvetésben rögzített típusoknak megfelelően biztositani.

7.1 1. Ameruryiben a tervtől eltérő kivitelezés sziikségessége merül fe| úgy aa Yállakoző
köteles jelezni a Megrendelőnek vagy megbízottjának a szíikséges intézkedések
megtételéhez. A helyszíni megvalósításhoz sziikséges terveket (kiviteli, gyártm,ány-,
részlet-, átadrás- stb.) 3-3 példányban köteles átadni az érintett folyamat megtezdese



előtt. A vona]as létesítménl,ek geodéziai beméréséről, alaptérképekhez
adatszolgáltatásról Vállalkozó köteles gondoskodni.

7.I2. Y á|lakozó köteles a beruházással összeffiggő, Megrendelő által megnevezett
talskivitelezőt a munkateríileten eltűmi.

7.13. Vállalkozó nem fizet. illewe sámol el a szerzódés teljesítésével összeffiggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 5ó.§ (1) bekezdes k) pontja szerinti feitételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fe| és melyek a Vállaikozó adóköteles
jövedelmének csökkentesere alkalrnasak.

7.I4. Yállalkoző köteles a szerződés teljesítéséhez teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelő sámára megismerhetővé tenni és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés
szerinti ügyletekről a Megrendelót haladékalanul értesíteni.

7.15, A külfildi adóilletőségú Vállalllozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazását csatolni, hog1, az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok
közötti jogsegély igénybevétele nélkiil.

8,, Műszaki ellenőr:

8.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hog1, Megrendelő jogosult jelen szerződésbő| szfumazó
bizonyos feladatainak ellátásara külön szerződésben rögzített feltételek szerínt műszaki
ellenőrt megbízni.

8.2. MŰszaki ellenőr kizrirólag a l\,íe.qrendelőve1 kötött küIön szerződés keretén belül
jogosult eljámi.

9,, Minőségikövetelmények:

9.1. Vállalkozó a kivitelezési munkát a vonatkozó Magyar Szabványok és előírások szerint,
azok betarlásával végzi. A felhasznált, beépített anyagok csak első osááyú minőségúek
lehetnek. Vállalkozó a munkanetneke érvényes legmagasabb előírt követelménynek és
a Magyar Szabványnak, valamint a vonatkozó elóírásoknak mindenben megfelelő i.
o sztályu telj esítést vállal.

9.2. Vállalkozó köteles a szerződés 1. pontjában 1eírt munkát a 3.1. pontban szereplő díjért a
Magyar Szabvány szerinti 1. osztályú minőségben kivitelezni. Amennyiben a munkák
megítélésében véleménykülönbség vaq a szerződő felek a vonatkozó jogszabályok
szerint ezeu jogkörrel felhatalrrrazott szeívezeí bevonásával Íaíátozzll< neg a
minóséget. A vizsgálatok költségeit a rninőséget tévesen megítélő fél fizeti.

9.3. Vállalkozó köteles minden felhaszrrált anyagról ós szerkezetről a gyártó és forgalmazó
vállalatokÓl a minőségi tanúsít\,ánY beszerezni és azokat az építési naplóhoz csatolni.
KÜlfiildi anyag és szerkezet fellrasználása esetén a Vállalkozó tartozik a Magyar
Szabvány szerinti minőséget saját költségén bizonyítani. Az ő kötelessége sziikség
esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonságtechnikai, munkavédelrni,
tűzvédelrni és hivatalos minőségi vizsgálatok elvégeztetése, a termék minősítése.

9.4, A Vállalkozó az elkészült szerkezetek minőségét próbákkal köteles ellenórizni, mely
próbak eredményét az építési naplóban rögzíti.

9.5. Az építési munkákat a szakági sajátosságoknak megfelelően köteles minősíteni, ill. a
minősítést dokumentálni.

t



10., Biztosítások:

10,1, vállalkozó a saját költségére és a saját nevében tartozik biztosítást kötni:
a) Teljeskörű építési biaosítást, ideértve a szavatossáqi biztosítást is a szerződés

íilrgyára és valamennyi, a szerződéses cél elérése 
-.elaut az épííési területen

taláIható építéshelyi berendezésre és segédanyagra, az építés kezdő időpontjától a
műszaki átadás |ezárásáig, beleértve a rneglévő és megépült szerkezetek is.
Felelősség biáosítást az építési területen jogszer,űen tarlózkodó személyzetre
bajeset, sérülés bekövetkezés esetére az építés kezdetétől a műszaki átadás
lezárásáig,
A Vállalkozó lnilörr biáosítani tartozik a dolgozóit a garanciális idő alatt a
létesítmérry területén végzett munkálatoka.
Megrendelő feié töíténő bizonylatolása a szerződéskötésse1 egyidejúleg esedékes.

1 1., Á létesítmétry átailás-átvétele:

11.1. A Vállaikozó köteles a Megrendelőt a munkák befejezéséről legalább 8 nappal
korábban készrejelentó levéllel írásban értesíteni. A Megrendelő a készrejelentő levél
kézbevételétŐl számított 7 napon belül köteles meghatározni az átadás-á{vételi eljarás
időpontját és az illetékes hatóságokat (beleértve a Forster Gyula Nemzeti
Orökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központot is) és szerveket enL a hataridőre
meghívni.

I1.2- Y áIlalkoző a következő okmányokat bocsátja a Megrendelő rendelkezésére magyar
nvelven az átadás átvétel kezdetéig, de legkésőbb anrnk befejezéséig:
a) A pontos kivitelezést visszatiiköző ,,\4egvalósulási tervdokumentáció,, 5 (papir

fornrátumú) példárryát, valamint 1 (elektronikus) példányát (CD adathordoán),
tervekke| múszaki leírásokkal, az eredeti tervekhez képest történt változások
egyértelmű felttintetésével, komplett geodéziai bemélés.

b) Az építés kivitelezésekor a Vállalkozó által beszerzett, minőséget igazoló
bizonylatos és vizsgálati eredmények.

c) Jegyzókönyvek a próbaüzemek , az üzemi- és beáliítási eljarások eredményéről.
d) Vállalkoó szabványosságról szóló nyilatkozatai, hogy a létesítmény, az elkészúlt

es felhaszrrált szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabványoknak
megfelelnek.

e) Létesítmény leltáI elkészítésében való közreműködés.

l1.3. A fentiek kÖzÜl a meréseket arra jogosult szerrrélyeknek, vagy vállalatoknak kel1
elr,égezrrie.

11.4. A vállalkoá a tevékenységéből eredő, az üzemehetéshez sziikséges hatósági
nYilatkozatokat köteles biztosítani. A műszaki teljesítés a nűszaki átadás-itvétel sikeres
leziLrásával, a szerződés teljesítése a használatbavétel feltételeinek biáosításával zárul.

12., Megrendelő és VáIlalkozó képviselete:

szerződő felek megállapodnak abbar\ hogy a szerződés teijesítéséve1 kapcsolatosan

Megrendelő részéről:
dr. Átlozó Tamás polgarmestel

Molnar István varosfejlesztési osztállNezető
Németh Tamás igy-lezető - Pápai Városfejlesztő Tarsaság Kft.

b)

c)

d)



vállalkozó rószéről:
szücs Istvíín üg}.v ezeíő igazgató
Boross Ottó műszaki igazgató

Grószné Hellebrandt Ilona létesitrnénvfelelős
jogosult eljárni.

13., Jótállási és Szavatossógi íeltételek:
13.1. A Vállalkoző szavaío7ja, hogy az általa létrehozott léíesítmérr1 minősége mind a

felhaszná]t anyagok, rnind a létesítmény szerkezete és kivitele szenpontjábó1 az ajánlaí|
dokumentációnak, továbbá a jelen szerződés 9. fejezetében foglalt minőségi
követeülényeknek megfelel.

13.2. A Vállalkozó a létesítmény átadás-átvételétől sámított 5 é\, időtaítamra jótállási
kötelezettséget vá7la1 az 1. pontban leírtak teljesítéséért.

13.3. Megrendelő tartozik a jótá[ási idő alatt fellépő hianyosságokai haladélíalanul, de
legkésóbb az 5 éves garanciális idő lejartáig a Vállalkozó tudomására hoani. A
Vállalkozó tartozik a hibabejelentést követően haladéktaianul intézledni a kijavítás,
illetve a csele erdekéb€n. Amerrnyiben a küaütást vagy a cserét a bejelentéstŐ1
számított 8 rnpon belül nem végzi el Vállalkozó, úgy a Megrendelő jogosult a
Vállalkozó költségére aá más kivitelezóvel elvégexetni, és arrrrak igényelt költségét a
jótállási bizosítékból lehívni.

13.4. válialkozónak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljarást követőerr a szerződés hibás
teljesítéséi'e1 kapcsolatos jótállási és szavatossági igényekre a szerződés szerinti nettó
ellenszolgáitatás 5%-ának megfelelő összegű biztosítékoí kell kötnie a 13.2 pontban
rögzÍtett időtartamra. A biáosítéknak a jótállás és szarlatosság időtartamrira
érvényesnek, feltétel nélkiilinek és visszavonhatatlarrrrak kel1 lerurie. A biztosíték
teljesíthető az előttí pénzösszegnek a Megrendelő bankszárrrlájár,a történő befizetéssel,
bankgararrcia biztosításával (eredeti bank garancia levélle1, a Megrendelő nevére
kiállítva). \,agy biáosítási szerzódés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást
tarlaknazó - kötelezvérrnyel.

13.5. Vállalkozó az á|tala megvalósított kivitelezési munkákra - azok rendeltetésszerű
használata esetében - a 11/1985. (VI.22.) É\M-IpM-KM-MEN4-BKM sz. együttes
rendelet nrellékletében rögzített alkalrnassági időket szavatolja.

13.6. Az átadás-átvétel napjátó1 számított 12 hónapon belü1 a jelerr szerződés alapjrln
elvégzett munkákat ismételten felül kell vizsgálni. Megrendelő készíti elő eú az vtó-
felülvizsgálati eljárást, melyre a Vállalkozót meg ke1l híwia, 8 nappa| az eljárás
megkezdése előtt, a Megrendelő hibajegyzékének egyidejú csatolásával. Felek az
ellenőrzési eljárásról jegyzőkönyvet tartoznak íelvenni. A jegyzőkönlvnek tartalmaznia
kell a résztvevőknek az el|enőrző szemlén tett nyilatkozatait, továbbá a Vállalk ozó álta|
elismert lribák kijavítási hatarideiét.

14., A szerződéssaegés követke7ményei:

14.1, A Vállalkozó késedelme esetén:
A Vállalkozó köteles a létesítmény átadási késedelemének esetér,e a késedelern minden
naptári napja utárr 1.000.000,-Ftinap késedelmi kötbért megfizetni (lásd. 4.1 . pont).

14.2. Amennviben Vállalkozó a szerződés 1. sz. mellékletét képező múszaki ütemtervhez
kepest 20 naptári napot meghaladó késedelembe esik, Meglendelő jogosult a



15.,

l6.,

geródéstől eg1'oldalÚ nyilatkozattal elállrri, és a Vállalkozót megillető, az elállásig
régzett munka szerződés szerinti ellenértékéből a meghiúsulás niatti kárát és
tÖbbletkÖltségét levonni. Az elállásnak a Vállalkozó részére írásban törlérro bejelentése
után 8 naptá,ri napon belül a Vállalkozó köteles az építési területet a lr4egrendelőnek
átadni, az ott található anyagok, szerkezetek, egyéb tárgyak leltáfba vételét, valarnint az
elkészült rnunl;ák állapotfelvételét követóen. A meghiúsulási kötbér összege:
15.000.000,- Ft. rrrely összeg Megrendelőt megilleti a 20 naptár.i napon túli,
Vállalkozónak fekóliató késedelem utáni megrendelői elállás eredrnényekérrt.

14.3. Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult a munkaterületen lévő, és a Vátlalkozó
tulajdonát képező tárgyakat a Vállalkozó költségérr a Vállalkozó telephell-ére szállítani,
ha a Megrendelő nen kívárr é]rri zálogjogával.

Eglléb re nilelkeiések :

15.1. A Váilalkozó a jogosarr igénybe vett alvállalkozóiért úgy felel, nintha a munkát maga
végeáe volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó miatt felelős rrrinden kalért,
amely e nélklil r-ren-r következett volna be.

Jogvitdk rendeiése:

16.1. Felek lögzítik, 1rogy jelen szerződés közbeszerzési eljárás eredményeként jött 1étre, így
a szerződés teljesítése, módosítása során a Kbt. előírásai érvényesek.

16,2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország Polgári
Törvénykönlve megfelelő rendelkezései, valamint a vonatkozó egyéb jogszabáiyok az
iranyadók.

16.3- A vitás ügyekben a perértéktől fiiggően a Pápai Járasbírós ág vagy Veszprémi
Törvényszék az illetékes.

szerződéshez taríozó do k u mentumo k :

1. számú melléklet: Közös ajánlattevók megállapodása
2. szátmú melléklet: N4űszaki ütemterv
3. sámú melléklet: Felelősségbiáosítási kötvény másolata

A szerződés alapdokumentuma az ajánlati dokumentáció és a Vállalkozó ajánlata, r,alamint az
eljárás ideje alatt keletkezett valamennyi dokumenturn.

17.,

Pápa,20l3.
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Megrendelő

Jogi ellenjegyzés:

vállalkozó
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