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VÁLLALKozÁsl
szrnzŐoÉs
amely
|étre.;ött
PápaVárosönkormányzata
(székhe|ye:
egyrészről
8500Pápa,Főu.5.;képvise|etében:
dr.
A|doziTamáspo|gármester;
bankszáÍnlaszám:
OTPBankNyrt'11748045-15429410;
adószám:
157341782-19)
a továbbiakban'
mintMegrende|ő,
másrészrcj|
a PápaiVárosfejIesztő
TársaságKft.(képvise|etében:
RádiRóbertügyvezető;
székhe|ye:
8500
Pápa, Fő u. 12,; bankszámlaszáma:
11748045-20055947-00000000;
adószáma:14876558-2-,19;
nyi|vántartási
száma':Cg. ,19-09-511861)
a továbbiakban,
mintVá||a|kozó
között az a|u|írott
helyenés
napon,
az a|ábbi
fe|téte|ek
szerint:
1 . Megrende|ő
megrende|i
Vá||a|kozitó|
a Pápa,KmettyGyörgy ésCzuczorGergelyutca,vaIamint

je|en
Pápa,Tervutcajárdafe|Újítására
vonatkozó
kivite|i
munkákat
szerződés
rende|kezései
a|apján.

je|en
2 . Vá||aIkozi
vál|a|ja
a fentimunka
e|végzését
rendelkezései
szerződés
a|apján'
A te|jesítés
véghatárideje:
2015.augusztus
31.
4. Vá||aIkozót
a jeIenszerződésben
meghatározott
fe|adatok
hibát|an
és hiánytaIan
te|jesíteséért
összesen15,748,032,.Ft+
27%ÁFA, azaztizenötmi||ió-hétszáznegyvennyolcezer-harminckettő
forint
+27o/o
á|ta|ános
forgalmi
adóösszegűvá||alkozási
díjil|eti
meg.Ennekmegfe|e|ően
a vá||a|kozási
díj
te|jes
bruttiösszege:20.000.000'.Ft,
azazhúszmi||ió
forint.
5

n

A te|jesítésigazolás
a|apján
kiá||ított
szám|án
vá||a|kozási
szerep|ő
díjösszegét
Megrende|ő
Vá||a|kozó
11748045.20055947-00000000
számú
bankszám|ájára
30napon
be|ülátutalja.
Megrende|ő
a munkavégzéshez
munkaterÜ|etet
a|ka|mas
a szeződéskötésse|
egyidőbenbiztosítja'

7 . Vállalkozi
a munkamegkezdésekor
a vonatkozó
e|őírásoknak
megfe|e|ően
nap|ótnyit,s azt
építési
fo|yamatosan
vezeti,
i||ető|eg
az építkezés
he|yszínén
tartja
a munka
befejezéséig.
Fe|eka munkavég.
zéssel
kapcso|atos
minden
|ényeges
körü|ményt,
adatot
ésutasítást
rögzítenek
az építési
nap|óban.
Vá||aIkozó
fe|e|ős
műszaki
vezetőie
ésadatai:
Név:
Németh
Tamás
Lakcím:
8500Pápa,Táncsics
u.52.
TeIefonszám:
06-89/51
5-091
Jogosu|tsági
kam.sz':
MV-É,19-0047
9' Kapcso|attartószemé|yek:
Vá||aIkozó
részéről:
TeIefonszám:

Németh
Tamás
06-89/515-091

Megrende|ő
részérő|:
TeIefonszám:

Mo|nár
lstván
06-89/51
5-384
jogosu|t
1 0 .Vá||alkozi
az egyesmunkafo|yamatok
végzéséhez
Megrende|ő
e|őzetes
értesítése
né|kÜ|
is
alvá||aIkozit
igénybe
venni'Az a|vá||a|kozó
munkájáért
éstevékenységéért
fe|e|.
sajátjaként

1 1 .Pótmunkát
Vá|la|kozi
csakszeződésmódosítás
alapján
végezhet.
12. HaVál|a|kozó
a munkák
sorána szerződésben
rögzítettő|
e|térő
olyaná|lapotot
ész|el,
amelyhátrá|tatja,vagyakadá|yozza
a kivite|ezési
munká|atokat,
köte|es
erreMegrendelő
figye|métfelhívni'

tJ.

Amennyiben
Megrende|ő
szakszerűt|en
utasítást
ad,errevonatkozóan
ugyancsak
köte|esVá||alkozó
írásban
fe|hívni
a figye|mét'

lW& .Á.r> Jro V.,

kockázatára
Megrende|ő
fenntartja,
a munkát
14. Amennyiben
Megrende|ő
az utasítását
úgyVá||a|kozó
végzi
e|á||hat
a szerződéstcj|.
e|,vagyvá|asztása
szerint
Vá||alkozó
a fe|e|tÍs.
15. A figye|meztetés
elmu|asztásábó|
eredőkárért
(hdaz a válla|kozó
ideróhatófe|)Megrende|őt
a késede|em
hibájaként
16' Késedelmes
te|jesités
esetén
jére
i||eti
meg.
késedelmi
kötbér
vetítve
napi5%mértékben
a nettóvá||alkozási
díjösszegére
napot
módon15 (tizenöt)
Vá||alkozó
számárafe|róható
17. Amennyiben
tekintetében
a fentihatáridő
tekintik,
amelya|apján
fokÚszeződésszegésnek
megha|adó
késede|embe
esik,úgyazta feleko|yan
jogát'Ez esetben
gyakoro|hatja
vállalkozási
díj
Megrende|ő
a te|jes
Megrende|ő
e|á||ási
egyo|da|úan
jogosu|t
(harminc)
meghiúsu|ási
kötbérként'
%-ára
30
kárának
isjogosu|t.
18. Megrendelő
a kötbért
meghaladó
érvényesítésére
jogosu|t,
vagy
ha Vá||a|kozó
e|lencsőd-,fe|számo|ási
19. Megrende|ő
e|járásra
a 17-18'pontszerinti
indul.
vége|számo|ási
e|járás
jogosult
szó|ó2013.évi
Vá||a|kozó
a PolgáriTörvénykönyvrő|
20' Megrendelő
fizetési
késede|me
esetén
(továbbiakban
kamatot
követe|ni'
V' törvény
Ptk')szerinti
késede|mi
l. o' minőségben
kötelese|végezni.
21' Vá||a|kozó
a munkát
időpontban
bejárást
tara feleka Megrende|ő
álta|kitűzött
22, A műszaki
átadást
követőegyév|eteltéve|
jegyzővesznek
fe|'A
mégfenná||ó
hibákró|,
hiányosságokri|jegyzőkönyvet
tanakésaz esetlegesen
írásban
kijavÍtja
éste|jesítést
|egkésőbb
15(tizenöt)
naponbe|ü|
könyvben
rogzített
hibákat
Vál|alkozó
je|enti
készre
Megrende|ő
részére.
jogvitáikat
kívánják
rendezni,
s csupán
rjton,
tárgya|ások
útján
23' Fe|ekaz eset|eges
e|sőd|egesen
békés
rendezés
nemvezetett
eredményre.
akkorforduInak
bírósághoz,ha
a tárgyalásos
nemvezetnek
naponbe|ü|
számított
30(harminc)
24, ,Amennyiben
a tárgya|ások
azokkezdeményezésétő|
kizáró|agos
il|etékességének.
fe|eka|ávetik
magukat
a PápaiJárásbíriság
eredményre,
úgy
az irányadik.
25, Jelenszeződésben
nemszabályozott
kérdésekben
a Ptk.rende|kezései
után,mintkinyi|vánÍtott
e|o|vasás
és közös értelmezés
26, Je|enmegál|apodást
a felekképvise|ői
jóváhagyó|ag
akaratukka|
mindenben
megegyezőt,
a|áírták'

Pápa,2015'
augusztus
5.
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Megrende|ő']' i
PápaVárosonkormányzata
, t,,
dr.A|doziTamáspo|gármester

Jogiel|enjegyzés:

PápaiVárosfej|esztő
TársaságKft.
RádiRibertügyvezető

PénzÜgyi
9||enjegyzy's:
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