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között az alábbiak szerint.

I., Szerződés tárgya:

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elr,állalja, a ,,Turisxtikaí attrakciófejleslés Pápán - Apápai Esíerháxy-kastéIy komplex, kör\Jezetbarát üzemeltetést lehetővé teyő újjáépítése és
családbarát szolgálíatásokkűl történő fejleszíése" tárgyú KDoP-2,1.1/A-09-2.f-2010-0002.
a7ono§tó sxámú projekt keretében az építési munkák elvégzését, QI. sz részfelattat,, Pápa, Sxent
István út 12. SL alatti épüIetben kazánház kíalakítása, apíítéktároló és távhővezeték építése)az
ajánlati felhívásában és ajánlati dokurnentációjában szereplő műszaki tartalommal a 3., pontban
rögzített egyössze3i átalányáron és tétejes elszámolással.

l.Z. A szerződés műszaki tartalma magába foglalja a megvalósítás rrrinden előkészítő és felvonulási
munkiját, a kÖáerület foglalásokat, a ]]]L1llkaterület átvételét, a szükséges közrnű kiváltásokat, a
be-, es próbaiizemelést, a műszaki hatósági és használatbavételi átadasok feltételeinek biáosítását,
a jótallási es szavatossági munkák elr,égzését, a szomszédos epitményekben és köáeíületen
okozott károk helltállíását, a helyszírri kivitelezéshez szül§éges tervek (gyártrnány_, reszlet-,
átaűsi-) elkeszítesá, valamint a kivitelezéshez és üzembe helyezéshez szükséges szakhatósági
engedélyeztetesek és hozzájárulások biaosítását, ezek költségeinek viselését.

2., Építési helys7ín:
8500 Pápa, Szent Istvián út 12., Szent Isfuán ú1. Kastélykert



3., szerződés összege:

3.1 . Az 1 ./ pontban megjelölt rnunka r,á]lalkozási díja:

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

1,23.327.917,- Ft
6,2(l6.395,- Ft

13 1 .594.3 12,- Ft

3 -+.

azaz nettó százharmincegymiüÓ-ötszázkilencvennégyezer-háromszáztízenkettő Forint

3.2. A fordított adőzás (az általaíos fcrrgalmi adóró1 szóló 2007. évi CXXVI. tv.) miatt a
vállalkozási díjat terheló AFA összegét a Megrendelő fizeíi, a vállalkozó a szánrlát
,,fordított adózás" jelzéssel áilítja ki.

A vállalkozási díj fedezetet nyujt Váilalkozónak az 1,. pontban meghatarozott és a kiviteli
tervdokumentációban részletezett múszaki tartaLmú munkákkal összefliggésben felmerült
összes közvetlen és közvetett költségére, kivéve azokat a költségeket, amelyeket a jelerr
szerződés kifejezett rendelkezése szerint a Megrendelő visel.

A Vállalkozó a Megrendelő által kiadott ajánlati dokumentáció és annak részét képező
költségvetés tételes arazásáva1 tánasztotta alá a 3.1 . pontban meghatarozott vállalkozási
diját.

Vállalkozó a jelen szerződés alapját képező, az ajánlati dokumentáció részeként kiadott
kiviteli tervdokumentáció terulapjait, műszaki, mennyiségi kiírásait felülvizsgálta.
észrevótelezte, arrrrak költségkihatását, a járulékos munkákkal együtt egyeztette a
szerzódés megkötése előtt, ezéú Vállalkozó a létesítmény megvalósítása során a
dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozással mennyisógi kifogást,
többletköltség igénl,t Megrendelő felé jelen szerződés megkötését követően nem emelhet.

Vállalkozó a szerződés tárgl,át képező munkateniletet megtekintette, az alánlati
dokumentációt áttanulnányozta. a sziikséges múszaki észrevételeket megtette és
ajánlatában szerepeltette. Vállalliozó a szerződés tetjesítésével a létesítményeket
rendeltetésszerű, használatra alkahrras állapotban adja át Megrendelőnek. A Vállaikozó
viseli az ajárrlati dokumentáció tér,es értelmezésébó1 adódó minden kockázatot.

A vállalkozási díj a beépítésre kerülő anyagokat is tarta]_ínazza. A beépítésre kerülő
anyagok árainak emelkedése a vállalkozói díjra nincsenek kihatassal, az e1yséEáíak a
befejezési határidő figyelember,ételéve1 prognosztizáltak. Az épitési naplóban a szerzödés
rÖgzített aras összegét érintő, \,ag),a teljesítés határidejére is kiható pótmunkát e]rendelrri
nem lehet, aá érvényesen csak a Vállalkozó központjához címezve lehet eszközölni.

vállalkozó a szerződés alapját képező rnűszaki tervdokumentációban, költségvetésben
szereplő szerkezetektől és építőanyagoktól való eltérésre csak Megrendelő, vagy múszaki
ellenőrének előzetes írásos jóválragyása esetén, és az eltéréssel érintett szerkezetek,

3.6.

3.5.

anyagok költségkimunkálása esetén jogosult.

Szerződ és teü esítési h atáridői:

szerződés telj esítés én ek megke7d é s e. Szerződ és köté ssel egyidej űleg,
' azaz 2013. április 8.

Teljesítési határidő (sikeres műszaki átadú§-át},étel leairása): 215 napttíri nap,
azaz 2013. november 9.

)- /.

3.8.

P1

4.,



4.]. Vállalkozó a befejezési határidőhöz viszonyított fehóható késedelem esetén késedelmi
kötbért köteles fizetni.

4.]. A késedelmi kótber mértéke: 1 50.000,-Ft/nap a nettó r,állalko zási dijra vetítve, melyet
lVÍegrendelŐ a Vállalkozóval szemben érl,érryesítlret. A késedelmi kötbér összegét a
Megrendeló jogosult a Vállalkozó számlájából levoruri,

5., Pénzügyielszámolás:

5,1. Vállalkozó 3 db részszámlát és 1 db (vég)szárnlát nyujthat be az igazoirt teljesítést
követően.

Elólegszámla összege: 6-266.395,- Ft

Esedékessége: 2013. április 16.
(Az előlegszámla összege max. a teljes ellenszolgáltatás s%-á.lrrak megfelelő összeg, de
1egfeljebb 10 millió Ft 1ehet.)
Az elólegszámla az 7. szírní részszámia összegéből kerül levonásra.
Előleg igénylése esetén az előleg nyújtásának fe]tétele az előleg összegével rnegegyező,
a közbeszerzésről szóló 2011. CVIII. tv. 126, § (6) bekezdés a) pontja szerinti valamely
biáosítéki forma rendelkezésre bocsátása a szerződéskötésse1 egyidejűleg.

1. sz. részszámla összege: 30.000.000,-Ft (nettó szerződéses érték 25 %-áí eléíő
megvalósult teljesítés esetén) (előlegszámla összegével csökkentve 23.733.605,-Ft)
Esedékessége: 20l 3. június 15.

2. sz. részszárrrla összege: 35.000.000,- Ft
Esedékessóge: 2013. augusztus 31,

3. sz. részszámla összege: 45.3Z7 .97'7,- Ft
Esedékessége: 2013. szepternber 30.

Végszámla összeee:
Esedékessége:

5.2, A számlak kiegyenlítése a szerződésszerű teljesítés rrrú szaki ellenőr igazolását követően
történik a Kbt. 130.§ (3) bekezdés szerint. A szárnlák kiíizetését Megrendelő a
szerződésszerű teljesítéstől számított legfeljebb 30 napos átutalással a Raiffeisen Bank Zrt
pénziníézetnéI vezetetí 12082001-001|6452-04100006 számú bankszámlájára közvetlenül
teljesíti.

5,3- A munkák az általános forgalrni adóról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 142.§ (1)
bekezdés b) pontjának Latálya aIá tartoznak. Erurek megfelelően a fordított adózás
szabálYai szerint kell eljámi, számlázni és a bevallásokat elkészíteni. Ennek értelmében
Váilalkozó által kiállított szárnla nem tartalmazlrat Áitalános Forgalmi adót, a^
Megrendelőnek ke11 bevallani és megfizetni.

5.'1. Megrendelő felhívja a figyelmet, hogy a Vállalkozónak a kifizetések vonatkozásában az
Adózás rendjéről szóló tilrvény (Ait.) 36/A.§ szerint kell eljárnia.

5.5. Késedelmes flzetés esetén Vállalkozót a Ptk. rer-rdelkezéseinek megfelelő összegű
késedelmi kamat illeti meg.

6,, Megrendelői kötelezettségek:

6.i. Megrendelő a szerződésszeni teljesités átvételére és az elienérték kifrzetésére köt

15.000.000,- Fí +6,266,395,- Ft azaz 21.266.395,-Fí
2013. noverrrber 9.

elezett.

\



6.5.

6.2. Pótmun]rák elrendelésére kizarólag a Megrendelő jogosult a Kbt. előírásai alapján. A
PÓtmunkák ellenértékének kifizetése a tartalékkeret terhére tö;térrik tételes elszárnolással.

Meglerrdelő megbízottján keresztül műszaki ellenőri tevékenl.scjget végez, ennek során az
építési naplót legalább heti gyakorisággal el]enőrzi. Megre;rdelő és megbízottjainak
jelenléte és ellenórzése a munkavégzést nem zavarhatja. irrtézkedéseik a munkák
szen,ezésére nern terjedhetnek ki.

Meglendelő az utasításait az éptí,ési naplóban történő bejegyzésseI közli a Vállalkozóval.

Meglendelő nyilatkozik, hogy a szerződésben meghatátozon r állalkozási díj pénzügyi
fedezetével rendelkezik.

Megrerrdeló jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határ,időr,el, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel éIinlett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon - ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25aÁ-oí meghaladó tulajdoni

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rer-rdelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k)
porrtjábarr meghatározott feltételeknek,

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenüt 25Yo-ot rneglraladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontjában
rneghatarozott feltételeknek.

6.3.

Vállalkozó i k ö tele zetts é g ek :

7 .7. Y állalkozó köteles gondoskodni - a munkatenilet átvételétől a nűszaki áú,adás lezárásáíg -
a munkaterület lehatárolásáró| a munkaterületre vonatkozó tűzlendészeti-rnunkavédelrni,
vagyonr,édelmi, közegészségügyi, környezetvédelm! és egészségügyi előírások
végehajtásárÓ1 illetve betartásáról. Ez a kötelezettsége alvállalkozóival, munkavállalóival
és az építési helyszínen tartózkodó egyéb személyekkel szetrrben is fennáll. Vállalkozó
köteles a kivitelezés során keletkező hulladékot folyamatosan elszállítani.

7.2. Az ajánlatban felsoroltakon kíl,ril, a Kbt. 128.§ (2)-(4) bekezdések alapján csak a
Megrerrdelő előzeteshozzájáru,lása esetén foglalkoáatható más alvállalkozó.

7.3. Az ah'állalkozókkal szernben támasztott vállalkozói köl,etelmények a vállalkozói
szerződésben rögzített mértéket nem haladhatjrik meg (fizetési lratáridő, jótállás, kötbér
stb.) azoknak aranyban kell lenni a vállalt részfeladatok nagyságával.

'7.4. Yálla|kozó köteles betartani mindazon biztonsági és egyéb előíiásokat, esetleges korlátozó
intézkedéseket, amelyeket Megrendelő kisban határoz meg számára a munkaterület
átadás-átvételi eljarása során.

7.5. vállalkozó a munkát a hatályos jogszabályokban meglratározott szabályoknak,
előír,ásokrrak és szabványoknak megfeielően köteles elvégezni.

7.6. Vállalkozó köteles a Megrendelő képviselőjét értesíteni azon 'nrunkanemek rnegkezdése
elŐtt, anrelyek valamely szerkezeti részt eltakarnának a rrrurrkák megkezdése előtt
minimurrr 48 órával. Amennyiben Megrendelő képviselde az e|őzetes értesítés ellenére a
takarásra kerülő szerkezetet nem tekinti meg, Vállalkozó jogosult a munkát fol1,tatni.
Amenrryiben Vállalkozó az értesítési kötelezettségének nenr tesz eleget, Megrendelő
jogosult az eltakart munkiákat visszabontással ellenőrizni.

7 .'7 . Yál.lal.koző köteles az 19112009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján az épitkezés kezdetétől
armak teljes befejezéséig építési naplót vezetni.

7.,



a) Vállalkozó naponta és. folyamatosan rőgziti az építési naplóban az építési
tevékenység valanrennyi napi eseményét, a foglalkoáatott személyek szátl..áí, az
elvégzetl rrunka leírását, a rnegoldandó problérnakat, rnelyek megoldását a
Megrendelőtől várja el, és valamennyi fontosabb körülrnérryt, ami az építési
tevékenység későbbi folytatásában visszatükröződik.

b) AZ építési naplót állandóarr a munkaterületen kell tartani és szavatolni keti, hogy
az illetékes szeméiyek - a Megrendelő és megbízott múszaki ellenőrei - számára
hozzáferhető legyerr.

c) Vállalkozó tudonrásul veszi, hogy a rnúszaki ellenőr.ök bejegyzéseive1
kapcsolatos állásporrtját 3 napon belül rögzítenie kel1 írásban az építési naplóbarr.

d) A Megrendelő és a Vállalkozó az építési munkák megkezdésével egyidőben
megadja az épilési terület felelósének és helyettesének nevét, elérhetőségét,
illetékességüket, és ezeket az adaíokaí az építési naplóban rögzítik.

e) A tervező építési naplóban tett bejegyzése csak a Megrendelő rrrúszaki
ellenőrének igazolásár,al érvényes.

7.8. Vállalkozó kőtelezi rnagát ana, hogy csak olyan anyagokat és tmgyakat használ fel,
melYek az Ő tulajdorrábarr vannak, és amelyekkel szemben harmadik felek semrniféle
jo gokat nem érvényesítlretrrek.

7 .9. Ha a Vállalkozó ellerr ielszámolási vagy vógelszámolási eljarás indulna, akkor a
MegrendelŐ jogosult az erről való tudomásszerzést követően, a munkák szakértóvel való
felrnérésére és a munkáknak - a vállalkozó költségére történő - haladéktalan
továbbadásara egy másik \zállalkozó felé.

7.10. Váilalkozó köteles a szerződés alapját képező ajánlati dokumentációban meshatá.ozott
minőséget, a köitségvetésben rögzített típusoknak megfelelően biztosítani.

7.1i. Amennyiben a tervtől eltéró kívitelezés sziikségessége merül fel, űgy azt Yállakozó
köteles jelezni a Megrendelőnek vagy megbízottjának a sztikséges irrtézkedések
megtételéhez. A helyszírri megvalósításhoz szükséges teryeket (kiviteli, gyártrnány-,
részlet-, átadás- stb.) 3-3 péidanyban köteles átadni az értríelt folyamat megkezdése előtt.A vonalas létesítmények geodéziai beméréséről, alaptérképekhez adatszolgáltatásró1
Vállalkozó köteles gondoskodni.

7 -72. YálLakoző köteles a beruházással összefiiggó, Megrendelő álta1 megnevezett
tarskivitelezőt a munkaterületen eltűrni.

7.13. Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefiiggésberr olyan
költségeket, melyek a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő trirsaság tekirrtetében merülnek fel, és melyek a vállalkozó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkallnasak.

7.14. Y állalkoző köteles a szelződés teljesítéséhez teljes idötartama alatt tulajdonosi szerkezetét
a Megrendelő számáía rnegismerhetővé terrrri és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti
ügyletekrő1 a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

7.15. A külíijldi adóilletőségú Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazását csatolrri, hogy 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, hogy Megrendelő jogosult jelen szerződésb őI származő
bizonyos feladatainak ellátására külön szerzódésben rögzített feltételek szerint n-rűszaki
ellenőrt megbízni.



8.2. MŰszaki ellenől kizárólag a Megrendelővel kötött külön szerződés keretén belül jogosult
eljarni.

9., Minőségi követelmén;eA:

9.1. Vállalkozó a kivitelezési munkát a vonatkozó Magyar Szabványok és elóír.ások szerint,
azok betartásával végzi. A felhasznált, beépített anyagok csak első osztályú minőségúek
lehetnek. Vállalkozó a munkanemekre érvényes legmagasabb előírt kör,etélrlénynek és a
MagYar Szabvár5'nak, valamint a vonatkozó előírásoknak mindenlrerr mesfelelő I.
osáályu teljesítést vállal.

9-2. Y állakoző köteles a szerződés 1. pontjábarr leírt rnunkát a 3.1. pontban szerepló díjért a
MagYar Szabvány szerirrti I. osáályu minóségben kivitelezni. Amerur,viben a munkák
megítélésében rlélenénykülönbség van, a szerződő felek a vonatkozó jogszabályok szerint
ezen jogkÖrrel felhatalmazott szervezet bevonásával hatfuozzík meg a nrinőséget. A
vizsgálatok költségeit a minőséget tévesen megítéló fel fizeti.

9.3. Vállalkozó köteles rninden fellrasznált anyagróI és szerkezetről a gyártó és forgalmazó
vállalatokrÓl a nrirrőségi tanúsítvány beszerezni és azokat az épitési naplóhoz csatolrri.
KÜlfijldi anYag és szerkezeí felhasználása esetén a Vállalko ző taríozlk a Magyar Szabvány
szerinti minőséget saját költségén bizonyítani. Az ő kötelessége szükség esetén az
importengedélyek beszerzése, a biáonságtechníkai, munkavédelmi. ú;édelmi és
hivatalos minőségi vizsgálatok elvégeáetése, a termék minősítése.

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

9.5. Az éPÍtési murÜákat a szakági sajátosságoknak megfelelően köteles minősíteni, i11. a
minősítést dokumentálni.

l0., Bí-áosítások:

10. 1 . Vállalkozó a saját költségére és a saját nevében tartozik biztositást kötni:
a) Teljeskörű éPÍtési biztositást, ideértve a szavatossági biztosítást is a szerződés

targyára és l,alanennyi, a szerződéses cél elérése céljáből az építési teíületen található
éPÍtéshelyi berendezésre és segédanyagra, az épités kezdő időporrtjától a műszaki
átadás lezárásáig, beleértve a meglévő és megépült szerkezetek is.

b) Felelősség biztosítást az építési területen jogszeníen tartózkodó szenéll,zetre baleset,
sérÜlés bekövetkezés esetére az építés kezdeiétől a műszaki átadás lezárásáig.

c) A Vállalkozó kiilön biztosítani taítozik a dolgozóit a garanciális idő alatt a
létesítmény területén végzett munkálatokra.

d) MegrendelŐ felé történő bizonylatolrisa a szerződéskötéssel egyidejúleg esedékes.

1 1., A létesítntény átndús-áfi,éíele:

11,1. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a munkrlk befejezéséről legalább 8 nappal korábban
készrejeientő 1evélle1 írásban értesíteni. A Megrendelő a készrejelentő levé1 i<ézbevételétő1
szárnított 7 naPon belül köteles meghatározni az átadás-átvételi eljárás időpontj áí és az
illetékes hatóságokat és szervekel ene a határidőre meghívni.

11.2. Vállalkozó a kör'etkező okmányokat bocsátja a Megrendelő rendelkezésére magyar
nyelven az átadás átvétel kezdetéig, de legkésőbb annak befejezéséig:
a) A Pontos kivitelezést visszatüköó ,,N4egvalósulási tervdokumerrtáció" 5 (papír

fonnátumú) pé|dányát, valamint 1 (elektronikus) példányát (CD adathordoión),
téivekke1, rrrűszaki leírásokkal, az eredeti tervekhez képest töftélrt változások
egyértelrnű feltiintetésével, komplett geodéziai bemérés.



8.2. MŰszaki ellenőr kizátólag a Megrendelővel kötött kűlön szerződés keretén belül jogosult
elj arni.

9., Minőségiköveíelmén;ek:

9.1. Vállalkozó a kivitelezési munkát a vonatkozó Magyar Szabványok és elóí.ások szerint,
azok betartásával végzi. A felhasznáit, beépített anyagok csak első osztályú minőségűek
lehetnek. Vállalkozó a munkanemekre érvényes legmagasabb előírt követelrlénynek és a
Magyar szabr'án\nak, valanint a vonatkozó elóírásoknak minder-rben mesfeielő I.
osztályr teljesítést vállal,

9.2. Y állalkoző köteles a szerződés 1. pontjábarr 1eírt rnunkát a 3.1. pontbarr szereplő díjért a
MagYar Szabvány szerinti L osztályu minóségben kivitelezni. Amenrryiben- a munkák
megítélésében r'élenénykülönbség van, a szerződő felek a vonatkozó jogszabályok szerint
ezen jogkÖrrel felhatalmazott szervezet bevonásával haííxozzíl< meg a ninőséget. A
vizsgálatok költségeit a minőséget tévesen megitélő fel fizeti.

9.3. Vállalkozó köteles ninden fellrasznált anyagról és szerkezetről a gyártó ós forgalmazó
vállalatokrÓl a rriilrőségi tanúsítvánlt beszerezni és azokat az építési naplólroz csatolrri.
KÜlfrjldi anYag és szerkezeí felhasználása esetén a Vállalko ző tartozlk a Magyar Szabvány
szerinti minőséget saját költségén bizonyítaní. Az ő kötelessége szűkség eseíén az
imPortengedélyek beszerzése, a biztonságtechrrikai, munkavédelmi. ttizvédelmi és
hivatalos minőségi vizsgálatok elvégeáetése, a termék minősítése.

9.4. A Vállalkozó az elkészült szerkezetek minőségét próbakka1 köteles ellerrőrizni, mely
próbák eredményét az építési naplóban rögzíti.

9.5- Az éPÍtési munkákat a szakági sajátosságoknak megfelelóen köteles rnirrősíteni, il1. a
minősítést dokurnentálni.

l0., Bi,gosítások:

10. 1 , Vállalkozó a saját költségére ós a saját nevében tartozik biztosítást kötni:
a) Teljeskörű éPÍtési biztosítást, ideértve a szavatossági biáosítást is a szerződés

tárgYara és l'alamennyi, a szerződéses céi elérése céljáből az építési területen található
építéshe]yi berendezésre és segédanyagra, az épilés kezdő időporrtiától a múszaki
átadás lezárásáig, beleértve a meglévő és megépült szerkezetek is.

b) Felelősség biztosítást az épiíési területen jogszenien tartózkodó szenél},zetre baleset,
sérÜ]és bekövetkezés esetére az építés kezdeiétől a műszaki átadás lezárásáig,

c) A Vállalkozó kiilön biztosítani taííozk a dolgozóit a garanciális idő alatt a
létesítmény területén végzett munkálatoloa.

d) Megrendelő felé történő bizonylatolása a szerződéskötéssel egyidejűleg esedékes.

1 1., A létesítntény átadás-án,űele:

11.1. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a munkrik befejezéséről legalább 8 nappa1 korábban
készrejelentő 1evéllel írásban értesíteni. A Megrendelő a készrejelentő ]evél iézbevételétő1
számított 7 napon belül köteles meghatározni az átad,ás-átvételi eljárás időpontj áí és az
illetékes hatóságokat és szerveket ene a határidőre meghívni.

11.2. Vállalkozó a köT'etkező okmányokat bocsátja a Megrendelő rendelkezésére magyar
nyelven az átadás átvétel kezdetéig, de legkésőbb arrnak befejezéséig:
a) A Pontos kivitelezést visszatüköó ,}4egvalósulási tervdokumerrtáció" 5 (papír

rormitlt+u) példá.nyát, yelamint l (glgktronikus) póldányát (CD adathordozón),
tervekke\ n]Úszaki }eirásokka], az eredeti tervekhez képest történt vá]tozások
egyértelrnű feltűntetésével, komplett geodéziai bemérés.
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b) Az építés kivitelezésekor a Vállalkozó által beszerzett, minőséget igazoló bizonylatos
és vizsgálati eredmények.

c) Jegyzőkönyvek a próbaiizemek, az űzetni- és beáliítási eljarások eredményéről.
d) Vállalkozó szabványosságról szóló nyilatkozatai, lrogy a 1étesítmény, az elkészült és

felirasznált szerkezetek, anyagoit ós berendezések az éTiníeíí szabványoknak
megfelelnek.

e) Létesítmény leltár elkészítésében való közreműködés.

11.3. A fentiek közüi a méréseket arra jogosult szernélyeknek, vagy vállalatoknak ke11

elvégeznie.

11.4. A vállalkozó a tevékenységéből eledő, az üzemeltetéshez sziikséges hatósági
nyilatkozatokat köteles biztosítani. A nrúszaki teljesítés a műszaki átadás-átvétel sikeres
|ezárásával, a szerzödés teljesítése a lraszrrálatbavétel feltételeinek biztosításával zarul

Me gren d elő és VálI a lko zó képvis elete :

Szerződő felek megállapodnak abbar1 hog1, 6 ,..rr"O 's teljesítésével kapcsolatosan

Megrendelő részéról:
dr. Aldozó Tarrrás polgármester

Mo]nár István városlej lesztési osa álylezető
Németh Tamás ügryezető - Pápai Varosfejlesztő Tarsaság Kft.

VáIlalkozó részéről:
Szücs István üglwezetó igazgató
Boross Ottó rnüszaki igazgató

Grósznó Hellebrandt Ilona 1étesítményfelelős
jogosult eljárni.

Jótállási és szav atossági feltételek:
13.1. A Vállalkoző szavatolja, hogy az általa létTehozott létesítmény minősége mind a

felhasznált anyagok, mind a létesítmétry szerkezete és kivitele szempontjából az ajállati
dokumentációrrak, továbbá a jelen szerződés 9. fejezetében foglalt minőségi
követelrnényeknek megfelel.

13.2. A Vállalkozó a létesítrnény átadás-átvételétől számított 5 év időtartamra jótállási
kötelezettséget vállal az |. pontban leírtak teljesítéséért.

13.3. Megrendelő tartozik a jótállási idő alatt fellépó hiányosságokat haladéktalanul, de
legkésőbb az 5 éves garanciális idő 1ejártáig a Válialkozó tudomasara hozni. A Vállalkozó
tartozik a hibabejelentést követóen haladéktalanul intézkedni a kijavítás, illetve a csere
érdekében. Amennyiben a kijavítást vagy a cserét a bejelentéstől számított 8 napon belül
nem végzi el Vállalkozó, úgy a Megrendelő jogosult a Váilalkozó költségére azt más
kivitelezővel elvégeztetni, és annak igén_velt költségét ajótállási biaosítékbó1 lehívni.

13.,
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13.4. Vállalkozónak a sikeres múszaki átadás-át\,ételi eljárást követően a szerződés hibás
teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igényekre a szeíződés szerinti nettó
ellenszolgáltatás 5Yo-anak megfeleló összegű biztosítékot kel1 kötnie a 13.2, pontban
rögzített időtartamra. A biáosítéknak a jótállás és szavatosság időtartamfua érvényesnek,
feltétel nélkülinek és visszavonhatatlannak kell ler-rnie. A biztosíték teljesíthető az e\őírt
pénzösszegnek a Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel, bankgarancia
biaosításával (eredeti bank garancia levéllel, a Megrendelő nevére kiállítva), vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó -
kötelezvérrnyel.

13.5. Vállalkozó az áItala megvalósított kivitelezési munkáka - azok rendeltetésszerú
használata esetében - a 11/1985. (VI.22.) EVM-IrN4-KM-MÉM-BKM sz. ós a 12l1988.
(XII.27) ÉW-lpV-rrrl-MEM_KVM sz. eg;,űlres rendeiet mellékletéberr rögzített
alkalmassági időket szavatolja.

1,3.6. Az átadás-átvétel napjától számított 12 hónapon beiü1 a jelen szerződés alapján elvégzett
munkákat ismételten felü1 kell vizsgálrri. Megrendeló készíti elő ezt az utó-felülv izsgálaíi
eljarást, melyre a Vállalkozót meg kell hívnia. 8 nappal az eljarás megkezdése előtt, a
Megrendelő hibajegyzékének egyidejű csato]ásáral. Felek az ellenőrzési eljarásró1
jegyzőkönlvet tartoznak feiverrrri. A jegyzőkönlr,nek tartalmaznia kel1 a résávevóknek az
ellenőrző szemlén tett nYilatkozatait, továbbá a Vállalkozó által elismert hibak kijavítási
hataridej ét.

A s zerződ és szegés következmáry ei:

14,1. A Vállalkozó késedeLme esetén:
A Vállalkozó köteles a létesítmóny átadási késede]ernének esetére a késedelem minden
naptari napja utrán 150.000,-Ft/nap késodekni kótb&t megfzetni (1ásd. 4.1. pont).

14.2. Amennyiben Vállalkozó a szerződés 1. sz. mellékietet képező műszaki ütemtervhez képest
20 napíái napot meghaladó késedelembe esik. Megrendelő jogosult a szerződéstől
egyoldalú nyilatkozattal elállni, és a Vállalkozót rrregilletó, az elállásig végzett munka
szerződés szerirrti ellenértékéből a meghiúsulás miatti karát és többletköltségét levorrrri.
Az elállásnak a Vállalkozó részére írásban törtéIó bejelentése után 8 naptári napon belü1 a
Vállalkozó köteles az építési terüIetet a Megrerrdelőnek átadni, az ott található anyagok,
szerkezetek, egyéb targyak leltalba vételét, valarnint az elkészült munkák állapotfelvételét
követően. A meglriúsulási kötbér összege: 2.000.000,_ Ft, mely összeg Megrendelőt
megilleti a 20 naptári napon túli, Vállalkozónak fe]róható késedelem utáni megrendelői
elállás eredrnényeként.

14.3. Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult a nunkaterüieten 1évő, és a Válialkozó' tulajdonát képező targyakat a Vállalkozó költségén a Vállalkozó telephelyére szállítani, ha
a Megrendelő nem kíván é]ni zálogjogával.

Egyéb rendeIke6ések:

15.1. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóiért úgy felel, mintha a munkát maga
végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó miatt felelős minden kiárért,
amely e nélkiil nem következett volna be.

15.,



16,, Jogvitúk rendezése:

16.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés közbeszerzési eljá,r,ás eledményeként jött létre, így a
szelződés teljesítése, módosítása során a Kbt. előírásai érr,ényesek.

16.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország Polgari
Törvénykönl,ve megfelelő rendelkezései, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok az
ir,árl5 adók.

1 6,3. A vitás ügyekben a perértéktól fiiggően a Pápai Járásbíróság vagy Veszprérni Törvényszék
az illetékes,

17., Szerződéshez tartozó dokumentumok:

1. szárru rnelléklet: Közös ajánlaítevők megállapodása
2. szánú melléklet: Műszaki ütemterv
3. szánú nelléklet: Felelősségbiáosítási kötvény másolata

A szerződés alapdokumentuma az ajánlati dokumentáció és a Válla]kozó ajánlata, valamint az
eljátás ideje alatt keletkezstt valameruryi dokumentum,

Pápa, 20I3.
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