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VÁLLALKOZÁSl SZERZÓDÉS

amely létreptt egyrészről Pápa Város Önkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 5.; képviseletóben:
dr,.Aldozó Tamás polgármester; bankszámlaszám: oTP Bank Nyrt. Pápai rlóxlalliiaois-íáczgqo:
adószám: 15734178-2-19) a továbbiakban, mint Megrendelő,

másrészről a Pricewaterhou§eCoopers Magyarország Kít. és az UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.
aIkotta,,Pápa Közösségi Konzorcium'', részletesen aialábbiak szerint:

PricewaterhouseOoopers Magyaro_rszág Kít. (Székhe|ye: 1055 Budapesi, Bajcsy-ZsiIinszky út 78.;

|9qyi::b]én*, Dr. F|askay Károly ügyvezető; bankszám|aszám: lNG N,V. t,tagyaio'.szagiÉktetepe
13700016-06810003-00000000; adoszám: 23343465-2-42; cégjegyzékszám: öi-os-sotioz; n,lnt a
Konzorcium vezetője és képviselője, valamint az

UVATERV Út,, Vasúttervező Zrt. (Székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út,í7-,l9,; képviseletében:
Bretz GyuIa e|nÖk,vezérigazgató; bankszámIaszám: ERSTE Bank zn, 11644006-044Ótsdo-++ooooos;
adószám: 10867156-2,43i cégjegyzékszám: 01-10-042295) mint Konzorciumi partner,

Összességében mint VáIlalkozó között az alu|írott helyen és napon, az alábbi íeltételek szerint:

1. A szerződéskötés előzménye

1 1 Szerződó Felek egyezően megállapitják, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzések-
rő| szóló 2011. évi CVlll. tv. (a továbbiakban KbÚ Második Résie alapján,,PápaViros kö-
zÖsségi közlekedésének komplex átalakítása, íejlesztése" - Részbó ryrógviiosíth;tosa-
gi TanulmánY készítése e|nevezéssel nyí|t közbószerzési eljárást (a továnfiiakban: kozne-
szerzési eljárás) Ío|ytatott le. Szerződó Felek megállapítják tov;bbá, hogy az ajánlati íelhívás-
ban és a dokumentációban rögzitett feltételeket Úállaikózó ajánlatábanáfogaiú oi u 1oro"
szerzési eljárás nyertese a VállaIkozó lett.

1,2. Megrendelő tájékoztatja_Vállalkozót, hogy jelen szerződésben meghatározott szolgáltatás meg-
rendelésére KoZOP-5.5.0-09-11-2012-0015 számú támogatott piojekt (a tovább-iakban: Pro-
jekt) keretóben kerÜl sor a megkötött Támogalási Szerződés előíráiai sierint. Vá||alkozó a tá-
jékoztatást tudomásul veszi, és kötelezi magá, hogy íeladata teljesitése során a vonatkozó ha-
tá|Yos jogszabályoknak és a Támogatási Sierződéóben Vállalkoióra vonatkozó, valaminijeIen
szerzódés 3. pontjában meghatározott köteIezettségeknek hiánytalanul eleget tesz.

'1,3. A fentj előzmények rÖgzitését követően Szerződő Felek az e|járás megindító felhívásban és
dokumentációban, ilIetve a nyertes ajánlatban rögzített íe|tételók mellett-az alabbi váliaifozasi
szerződést kötik.

2, Értelmező rendelkezések

2.1. Az,,lH" je|enti az lrányító Hatóságot.
2,2, A 'KSZ" 

jelenti a Közreműködő Szeruezetet.
2.3. Az,,NKH" jelenti a közlekedési hatóság eIjárásban érintett szervezetét.
2.4, A ,,Kedvezményezeü" jeIenti Pápa Város Önkormányzatát, mint Megrendelőt.
2.5, A ,,Támogatási Szerzódés" je|enti a Közlekedés Oferatív Prograrn'ke_retén belül ,,pápa Város

közösségi közlekedésének komplex átalakítása, íejiesztése'' táigyú KÖZoP-5.s.o-'og-lt-zotz-
00,1 5 számon megkötött támogatási szerződést.
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3. A szerződés tárgya, a teljesítés határideje

3.1. Megrendelő megrendeli Vállalkozótól az ,l. pontban hivatkozott Projektre vonatkozó:
3,'l.'1. Rész|etes Megvalósíthatósági Tanu|mányt és a Közlekedési Koncepciót megalapozó

előkészítő munkákat és adaifelvéte|eket (di9itális adatfelvétellel); ázen netül kuiono-
sen Pápa Város:
3.1 .1.1. Íorgalmi igényfe|mórését (háztartás íe|vétel, kordon felvéte|, keresztmetszeti

forgalomszámlálás),
3,1.1,2, komp|ex 

_íorgalmi mode|| (adalok, adatbázis, hálózat stb.) kidolgozását,
vizsgálatát, valamint a forga|mi modell és az azt megalapozó tériníoimatikai
adatbázis tulajdonát, hogy azt a Megrende|ő később is folyamatosan aktua"
lizálhassa, íelhasználhassa;

3,1,2. Pápa Város Átfogó Közlekedési Koncepciójának (minimum 30 évre vonatkozó) el-
készítését, ame|y megadja a további közlekedésfejlesztésekhez szükséges prioritáso.
kat, kereleket, i||etve meg,teremti a fejIesztések összehangolásának lehetdségét;

3.].3. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészitésá, melynek során iigyelembe
kell venni, íeI kell haszná|ni:
3.1 .3.1 . Kiemelt projekt adatlapot (KÖZOP-5.5.0-09-1 1 -2012-001 5);
3.1 .3.2. PAD - Projekt Alapító Dokumentumot (KÖZoP-5.5.0-09-1 i-2012-001 5);
3.].3.3. Nemzeti Fejlesztési |Minisztériumtámogató |eve|ét;
3.,1.3.4. Döntósi adatlapot (2012, 04.20.\:
3.1.3,5. A támogatási döntéshez kapcsolódó íeItételeket (,,Tájékoztató levél pályá-

zatra vonatkozó döntésről''
3.1.3.6. A Részletes Megvalósithatósági Tanulmány részeként a Válla|kozónak el

kell készitenie egy minimum 20 perces Power Point előadás anyagot,
amelyb.en. összeíoglal;a a tanulmány tartalmát, valamint köteles azt'|\4eg-
rendelő réSzére átadni digilá|isan, és az előadást bemutatni előre egyezte-
tett időpontban a |\ilegrende|őnek, az lH-nak és a KSZ-nek. A Vállalkozó -
amennyiben a lilegva|ósí,thatósági TanuImány módosításra van szükség, és
a módosítás az előadás tartalmá,t is érinti - köteles az előadás módoiított
anyagát a. véglegesített Részletes |Vegvalósíthatósági Tanulmánnyal egyi-
dejűleg a Megrendelő részére átadni, illetve szükség szerint azt isméteúón
bemutatni.

3.2. Jelen szerződés 3.1. pont szerinti íe|adatok elkészítósének és a dokumentációk, adatok Meg-
rendelőnek tödénő átadásának véghatárideje:
3.2.1 . jelen szerzódés 3.'1,1. pont esetén: je|en szerződés a|áírásátó| számitott 45 nap;
3.2.2, jelen szerződés 3.,1.2. pont esetén:jelen szerződés aláírásától számított 90 nap;
3.2.3. jelen szerződés 3.1.3. pont esetén: jelen szerződés aláírásától számitott.,160 náp.

3,3, A Rés2etes Megvalósithatósági Tanu|mányt a KSZ véleményezi és hagyja jóvá, Vállalkozó a
szerzódésszerűen elkészített Megvalósíihatósági TanuImányt a KSZ (éjűe§rendelő) észrevé-
teleinek megÍelelően kÖteIes módosítani, illetve kiegésziteni (véglegesíteni) é-s azt MÓgrendelő-
nek átadni a kézhezvételtől számított 14 napon belÚ|.

3,4. A vállalkozói Íe|adat további rószletezését jelen szerződés ,l. 
sz, mellékletét képező műszaki |e-

írás tartalmazza
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4. Szerződő Felek jogai és kötelezettségei

4,1 , Szerződő Felek jelen szerződés aláírását követően, előzetesen egyeztetett idópontban közös
he|yszíni bejárást tartanak az érintett területeken, Amennyiben valátrozo igényli, úgy a |\4eg-
rende|Ő az igénybejelentést követő két héten belül a Vá||alkozó rendelkezéóéró all á'fetmerú|t
kérdések megvá|aszolásában, esetIeges további helyszín megtekintésének biztosításában.

4.2. A Hész|etes Megva|Ósítási Tanu|mány diszpozíció.jának véglegesítésébe a KSZ1 be ke|| vonni,
annak javaslatait íigyelembe kell vennie Vá||alkozónak.

4.3. Vállalkozó kÖteles az lH, KSZ, és NKH-val történő egyeztetéseken |\ilegrendelővel együtt részt
venni, és az egyeztetéseken |Vegrendelőt szakmaiIag iámogatni.

4.4, 9zerződő Felek a Részletes Megvalósílhatósági Tanulmány elkészítéséig hetente egy konzul-
tációt tartalanak a Megrende|ő székhe|yén, melyen a Vállaliozó beszámo-| az eltelt id'Ószakban
vé gzett tevékenységéről, haladásról.

4.5. VálIalkozó te|jes kÖrú feIelósséget vállaI azért, hogy a jeIen szerződésből eredő kötelezettségek
te|jesítéséhez szÜkséges eszközökkel, személyi és tárgyi íeltéteIekkel, továbbá szakórleIemmeI
- ide értve a kapcsolódó munkaszervezési, irányítási és íe|ügyeleti ismereteket és tapasztala-
tokat - rendelkezik, illetve azokkal jelen szerződés hatálya alaif mindvégig rendeIkezni iog.

4.6. VállaIkozó a teljesités során az aján|atában bemutatott képzett és tapasztalt szakembereket kö-
teles brzlosítani, akik jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek megfele|ő és időben történő
elvégzéséhez szükségesek.

4.7 , Yállalkozó szavato|ja, hogy a jelen szerződésben foglalt íe|adatait az iányadó, hatályos jog-
szabálYi és egYéb előírásoknak megíelelően az elvárhátó |egmagasabb színvonaion ve§zi el.

4.8. Vá||alkozó a teljesités során saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó munkavé-
delmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi és tűzvédelmi Ólóírasok betartásáró|. E kötelezettség

. elmu|asztásából eredő károkórt vál|alkozó teljes kárlérítési felelősséggel taÉozik.

4.9. Vá||aIkozó a váIla|t feladat teljesitése során kizáró|ag érvényes munkaszerzödéssel, munkavál-
Ia|ói engedéllyel rendelkező munkavá||alókat íoglalkoztathat.

4,10. Válla|kozó Megrendelő és harmadik személyek felé teljes körűen felel az általa, vagy az általa
bevont alvá||alkozók, közreműködők által [/egrendelőnek, vagy harmadik személlieinek oko-
zott károkért.

4,11. BármilYen (rész)teljesítési határidőre vonatkozó akadályoztatást, késedelmet Vá|lalkozónak
haladéktalanul jeleznie ke|| Megrendelő íe|ó, illetve a késedeIem eIhárítása értekében minden
tÓ|e elvárható intézkedést ha|adéktalanul meg kell tennie, Amennyiben Vá||alkozó értesítési
kÖtelezettségének nem tesz eIeget, az annak Ó|muIasztásával kapcóolatos va|amennyi - [/eg-
rendelőt, vagy harmadik személyekel ért - kárérl te|jes körű kártórítési íeIe|ősséggel ártozik.

4.12, Szeuődő Fe|ek rÖgzitik, hogy szerződésszerű teljesítésnek azt tekintik, ha Válla|kozó az elő-
zetesen egyeztetett, és a KSZ Ószrevételeinek megíelelóen módosított és véglegesített Rész-
letes Megva|ÓsÍthatósági Tanulmányt, valamint jelón szerződés 3.1. pont szériiti íeladatokat
elkészítette és vonaikozó dokumentációk, adatok 10 db papír alapú, és 2 pld digitális alapú
példányát |\ilegrendelő részére hiánytaIanul átadta.
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5, Ellenszolgáltatás

5,1, Megrendelő kÖtelezi magát, hogy szerzódésszerű te|jesítés esetén megfizet a Vállalkozó részé-
re nettó 82.900.000 + Álavállalkozási díjat az alábbímegosztásban:

Munkarész:

í. részszámla: Elókészrtő munkák és adatíelvéteIek
2. részszámla: Közlekedési Koncepció készítése
Vé9számla: Részletes Megva|ósíthatósági Tanulmány készitése

Vállalkozási díi:
(nettó Ft)

24.870.000,-Ft
24.870.000,-Ft
33.,l60.000,-Ft

Szerzódő Felek rÖgzitik, hogy azálaösszege a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján ke-
rü| megá|lapításra.

Szerződő Felek rÖgzítik, ho,gy a Íenti díj je|en szerződósben rögzitett valamennyi szolgáltatás
e]lenértékét 

_és 
költségét teljes körűen taáalmazza, a Vállalkozdtovábni oii,. ,áóv r,Úiilgto1,i-

tésre semmilyen jogcímen nem 
_tarthat igényt, Szerződő retx rotzltit<-t'ávaü n.öv r.r..

Pontban meghatározott 
_vállalkozási díjon a szerződés hatálya alatt Üálatkozó akkor se"Ú 1ogo-sult változtatni, ha esetlegesen járulékos kö|tségei változnának. Vállalkozó kiíejezetten rogziti,

hogY a vállalkozási díj fedezetet nyújt az esetleges hétvégi vagy ,unl<u.r,in.ii nupon Ü,tono
teljesítésre is.

5,2, Vá|lalkozó a MegrendelŐ. által kiállított teljesítési igazolás birtokában jogosult szám|ájának be-
nyújtására jelen szerződés 6. pontjában íogla|t renJelkezések szerint.

5,3, Válla|kozó tudomásul veszi, hogy az általa kibocsátandó számlának a mindenkor hatá|yos jog-
szabálYokban elóírt Íormai és tartalmi követelményeknek meg kell íelelnie, illetve a szá'mta be-
azonosíthatósága érdekében a projekt azonositó számát, va-lamint je|en szerződés iiámat is
tartalmaznia kel|.

5,4, Megrend.e|Ő 1ájékozlatja Vállalkozót, hogy a íinanszírozás (a szerződéses elIenérték megíizeté-. se) szállítói finanszírozás keretóben törlénik, azaz a te|jes ellenszolgáltatást közvetlenüia KSZ
utalja át VáIIalkozó részere,

5,5, |\4egrende|Ő ÍelhÍvja Vá|lalkozó íigyeImét, hogy nem kerülhetnek kiíizetésre, illetve elszámolásra
a szerzódés teljesítésóvel,összefüggósben olyan költségek, melyek a kbt. á6. § trl uetázjos rt
Pontja szerinti Íeltételeknek nem megfeleló táisaság tekintetében merülnek fel, éi ,.r}.[á var-
lalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére aIlialmasak.

5,6, Vá||alkozó kóte|es a szerzódés teljesitéséhez teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
|Vegrendelő számára megismerhetóvé tenni és akbt. 125.§ (5) net.ráói rr.iinti ug/l-t-ekről a
Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

6. Fizetési íeltételek

6,1. Vállalkozó az ellenszolgáltatás összegéről szóló számla benyújtására a szerződésszerű (hiba-'s hiánYmentes) teljesítésének |\4egrendelő általi igazolását Éovetoen i.Óiil.É, o. pJ,tu.,
rógzített íeltételek szerint.
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A KSZ a 2010. január 1. e|Őtt meghirdetett páIyázati kiírások tekintetében a 217l1998. (Xl1,30.)
Kormányrendeletet, valamint a28112006, (Xl|.23.) Kormányrendelet 20. § (a) és (5) bekezdését
tartja irányadónak, A ksz a mindenkor hatáIyos kifizetése'kre irányuló;ogsánaryók alapján jár
e|. A szám|ák közvetlenül a szállító részére történő kiíizetés esetén, a kiíizetési'kérelem ksz-
hez való beérkezésótŐI számított 30 (harminc) naptári napon belül kerülnek kifizetésre. Ameny-
nYiben a megva|Ósítás nyomon követése, illetve a folyamatba épített ellenőrzése során merü|
Íel Probléma, mely miatt a támogatás kiíizetését fel kellene íüggeszteni, úgy a íelíüggesztés ide-
je az előzőekben meghatározotl időtartamot meghosszabbitja.

vál|alkozó két darab részszámla és egy darab vógszám|a benyújtására jogosu|t. Az e|ső rész-
számlát - je|en szerződés 3.1.1. pont szerjnti - elókészítő munkák és adafiÓ|vételek elvégzését
követóen az 5.1. pontban írt összegben jogosult benyújtani, a második részszám|át i jelen
szerződós 3,,l .2. pont szerinti közlekedési koncepció jóváhagyását követően nyúlthatja be.

6,2, Megrendelő a szerződés te|jesítésének elismeréséről, vagy az e|ismerós megtagadásáról |eg-
később a Vál|alkozó teljesítésétól számított 15 napon be|ül írásban nyilatkozik. Aie|jesítési iga-
zo|ásban fe|tüntetésre kerü| a projekt azonositó száma, az elvégzeit munka megnevezése, a
te|jesítési igazolás á|tal leíedett időszak, vaIamint |vegrendelő cégizerű aláírása.

6,3, lt4egrendelő a szerződésszerű teljesités e|ismerése esetén a 6,2. pont szerinti határidőn be|ül
PerzÜgYi teljesitési igazolást állít ki (a továbbiakban: teljesítési igazolás), ame|yet Megrende|ő
a|áírásáva| |át el, és küId meg VáIlalkozó részére,

A te|jesitési igazolás kiálIitására Megrendelő részéről az alábbi személyek jogosultak:

név dr, Á|dozó Tamás
tel: +36 Bg5'l5018
fax: +36 89515083
e-mail: poIqarmester @ papa.h u

név: Unger Tamás
te|: +36 89515024
íax: ,36 B95'l5083
e-majl: u nqer,tarnas @ papa, hu

6.4. Vá||alkozó a 6.3. pont szerinti leljesítési igazolás kiál|ítását követően jogosult (és egyben köte-
Ies) 

.haladékta|anul (de legkésőbb öt munkanapon be|ül) az ellenszolgáitatás össze-gere vonat-
kozó számláját kiá||ítani a teljesitósi igazo|ásban meghatározott tartaIommal.

6,5, Vá||alkozó tudomásu| veszi és elíogadja, hogy - a 6.4, pont szerinti szám|a és az ellenszolgál-
tatás beazonosÍthatósága érdekében - a számlához köieles csatolni a teljesitési igazolást, Üá|-
lalkozó tudomásul veszi és elíogadja továbbá, hogy a számla és annak á|választ-hatat1an mel.
|ékIeté't kéPező dokumentumok befogadási helye MÓgrende|ó mindenkori székhelyén található.

6.6, Vá||alkozó által kiál|Ított számlát Megrende|ő - a beérkezést követően - ellenórzi. Amennyiben

YgS'9|9:t9 a szám|át, vagy annak valamely tételét, i||etve részét kiíogásolja, Vá||a|kozó áz er-
rŐ| szÓIÓ Írásbeli értesÍtést követően a nem vitatott tételek tekintetében haladéktalanuI köteles új
számlát kiállítani. A vitatott télelek, vagy részek, illetve azok összege vonatkozásában |\ilegren-
delő és Vállalkozó egyeztetni köte|es. A jelen pont szerinti esetben Megrendelő íizetési k]ése-
d.elme kizárt kivéve, ha Megrendelő jogalap néIkü| vitatta a szám|át (vagy annak valame|y téte-
lét, részét).

-1+
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6,7, Vá||alkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a 6.4. pont szerinti számla kiíizetése nem teljesithe-
tó, és a számla vállalkozónak visszakü|dósre kerül abban az esetben is, ha a számla n'em tar-
Ialmazza bárme|y szükségszerű és elválaszthatat|an mellékletet, vagy á .raÁá n.,n ú.g"n-
deló VárosÍejlesztési Osztályának került megküldésre. |Vegrendelő tÉ|tosi koseáelmó e, eset-
ben is kizárt.

6,8, A 6,4 Pont szerinti számla ellenértéke szá||ítói finanszírozással kerül kiíizetósre a 412011, (l,
28.) Korm. rendelet szerint Megrende|ő általi kézhezvételének napját követő 30 nup* o.1tit
kerül az Art. 36/A. § és a 281/2006. (Xl1.23.) Korm. rend 20. § (a)-(5)'bek. etoirásai mJ]tett.

7. Teljesíiési segéd igénybe véteíe

7,1. Jelen szerződést Vá||alkozónak, mint ajánlattevőként szerződő félnek kell teljesítenie. A teljesí-
tésben kÖte|es kÖzreműködni azon alvállalkozó és szakember (jelen ponüán a tovanuiaruan
egYÜttesen: alvállalkozÓ), aki a közbeszerzési e|járásban részivett Válallozó 1mini nyerres
ajánIattevŐ) alkalmasságának igazo|ásában. Az oÍyan alválIalkozó helyett, ár,ii kbróóri."o.i
e|járásban részt Vett Vá|iaIkozó (mint nyertes aján|áttevő) alkalmasságánák igaiorá;bán, csak
a.Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a telj"esítésb"en mas ávallatto_
ző, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor elóre nem látható ok következtében
-beállott lénYeges körülmény, vagy az alválla|kozó bizonyitható hibás teljesítés;;Üti u rr.n
ződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megletolt alvállalkozóval, és há a Vá|lal-
koző az új alvállalkozóval együtt is megíele| azoknak az ai'kalmassági t ovetelmonyórú4 ,.-
lyeknek vá||alkozó a közbeszerzési eljáiásban az adott alvállalkozovai együtt rebit 

';g. 

-

7,2, Yállalkozó kÖteles Megrendelőnek a te|jesítés során minden o|yan - akár a korábban megjelölt
alvállalkozó he|yett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonáiát ne;erenúni, á6tá, ujái1rata-
ban nem nevezett rleg, és.a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell anó| is, nogy az alLÉ igeny.
be venni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeóierzéói elárásban eloirt r<izáro 8io1 rraiáiya aratt.
Az a]vállalkozó személye nem módosíthato olyan eset6en, amennyiben egy meghatárózott al-
vállalkozó igénybevétele az_ érintett szolgáltatás sajátos tuiajdonságait íigy;le;b; ;il;; köz-
beszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor móghatá,oio tor,itrony"n|r, ,inor,iú. 

- -

7,3, A teljesítési kÖtelezettséget teljesítheti Vállalkozó vagy a nem természetes szemóly alvállaIkozó
jogutódja, ha ezek valamelyjke, mint gazdasági tarsáag átalakul vagy . ,i.r.rét ffiioora"sal megszűnik, de a 7.1. és 7,2. pontokban szereplő kötelezettsdgek ál1nak veló iiemuen
fennmaradnak.

8, S.zerzódésszegés és jogkÖvetkezményei, szerződést biztosító mellékkötelezettségek, biztosÉ
tékok

8,1, Ha Vá|lalkozó jelen szerződésben meghatározott bármelyik kötelezettségének teljesitésével
késedelembe esik, illetve bármllyen má! módon megszegi jelen szerződé"sben togiált [Ót.r.-
ze.ttségeit, Megrendelő a szerződésszegés tényét írás-ban iö!zíti, és határidő tűzésóvetíeihívja
Vállalkozót a szerződésszegés megszüÁtetéséie. Ha Vállalko-zó á rr,r.gr.;o.ioáiúimegsrabott
határid_őig nem tesz meg mtnden elvárható lépést a szerződésszegéi megszünt.ioioü,-lrr.g-
rendelő azonnall hatállyal íelmondhatja a szerződóst, és érvényesíthieti u .Óghiuruúrilróinort.
A meghiúsulási kÖtbér vonatkozásában ajánIattevőnek a szerződéskötés időpontjára biztosíté-
kot keIl nyújtania, melynek mértéke a nettó eIlenszoIgáltatás 5%-a, orvonyesioie á sr."óoor-
kötés idópontjától a teljesítési határidőt követő SO napig tart.

\,,\+
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8.2. |vegrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést íelmondani - ha szükséges olyan ha-
táridővel, amelY lehetóvó teszi, hogy a szerződésse| érintett íeladat ellátásáról"gónJáskodni
tudjon - ha Vállalkozóban kÖzvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghalado tula;ooni roizáse-
dést szerez valamely olyan jogi 

91m9V yá_ov iooi személyiséggel n., ,.n1.1XÓiá guiááragi
társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (i) 6eiezoés tjpon-tlauan ,n.gl.,utá,oro]tielt.t.l.k-
nek, vagY VáIIa|kozó közvetetten vagy közvetlenül zsv".Ói meghalaoó iulajdoni Ú.i...o..t
szerez valamely olyan jogi személy vagy pgi személyiséggel neÁ rendelkezd guroár.g, á.u-
ságban, amely nem felel meg a Kbt. so.5 Plnetezáesi<) pontlában meghatáiozottte"ltotátet-
nek. A Íenti okbÓI tÖrtónő felmondás esetén Vállalkozó a szerződés megjrűnése elott mái tel-jesített szolgá|tatás szerzódésszerú pénzbeIi e||enértékére jogosult.

Megrendelő jogosult továbbá jelen szerződéstől elállni/azonnaIr hatállyal felmondani 1elen szer-
ződést abban az esetben is, ha
1. jelen szerződésben meghatározott teljesitési határidő le.iártát megelőzően nyilvánvalóvá

válik, hogY Vállalkozó kizárólag olyan számottevő késedelemmel túna a szeriooosiielle-
siteni, mely késedelem_me||ett Megrendelőnek már nem áll érdekében á ffiítér,;;gy.,
a Támogatási Szerződés. értelmében a támogatás csökkentésével, uugy ioriosit-,i..ná"l't.r-
íüggesztésével vagy törléséveI járna;

2. amennyiben valószínűsithető, hogy jelen szerződés l. ,1. pontjában hivatkozott támogatás
nem éri e| a célját;

3. ha az ana jogosult szerv vagy szemé|y - Megrendelőnek nem íelróható okból - kezdemé-
_ nyezi a támogatás csökkentését vagy íe|íüggesztését.
4. amennyrben vállalkozó ellen jogerósen csőd-, vég- vagy íelszámo|ási eljárást rendelnek el.

vá||alkozó tudomásul veszi,_ hogy amennyiben íelróható magatartásával okozati összeíüggés-
ben kerül sor jelen szerződés. meghiúsulására, úgy l/egrend-elő érvényesítheti . ..ghiJJúá.i
kötbéd a 8.7 pontban meghatározóttak szerint.

8,3, Vállalkozó kÖteIes a neki Íelróhatóan bekövetkező szerződésszegésből eredő károk megtérité-
sére. VáIlalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy íelróható ma§atartásával otozati oiJzátLlg-
gésben esetlegesen beköveikezö Proiekt (vagy ainak egy részéúk) ..ghlürri,á.áé,liál:.. io.
rű kártérítéssel íelel.

8,4, Vá||alkozó jelen szerződésben rögzített bárme|y kötelezettségének íelróható késedelmes telje-
sítése esetére Szerzódő Felek késedelmi kötbórt kötnek ki, k-ü|önös tekintettel i.u. ii.záJ.,3. pontjában meghatározott határjdőkre. A késedelmi kötbér összege az s.t pohtran meghata-
rozott tel.jes nettó válla|kozási díj 2 oÁ-a késedelem minden naptári rűpján.

8,5, Vállalkozó Íelróható hibás teljesítése esetóre Szerződő Felek hibás teljesítési köibért kötnek ki,
A hibás teljesitési kÖtbér Összege az 5.'l pontban meghatározott tel1es nettó vá|Lalkozá r, a,,1z"t-
a/naptári nap a hibás teljesítéssel órintett napokra veÜtve.

8,6, Megrendelő jogosult a szerzódéstől elá||ni, ha Vá||alkozó neki felróható okból oly mértékű kése.
d.elembe esik, hogy a fizetendő késedelmi kötbér eléri a szerződés nettó értókének 5 o/o-os Áer-
téket - ekkor a Megrendelő saját hatáskörben meghiúsu|tnak nyilvánithatja a te|jesitosi 

-- -

8.7, AjánIatkérő késedelmi kötbérre ós meghiúsu|ási kötbéne egyidejűleg nem jogosult.

8 8. VáIlalkozó tudomásul veszi, hogy a 8.3-8.4 pont szerinti kötbérek nem érintik Megrendelő azon
jogát, hogy a kötbéren íelüli kárát, vagy a 8.2 pont szerinti kárigényót o"*y..ti. úárrurü-
val szemben.

w ]Lf
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8.9. Vá||alkozó - amennyiben elóleget vesz igénybe - a §zerződéskötés időpontjában köteIes e|őleg
visszaÍizetési biztosítékot nyújtani. Vállalkozó az e|óleg visszafizetési bjztosjtékot - ajánlatában
fogIa|tak szerint - az előírl pénzösszegnek Megrendeiő számlaára törtánő befizetésiel (bank-
garancia biztositásáva|) biztosítási szerzódés alapján kiállított - készfizető kezességvá|lalást
tadalmazó - kötelezvónnyel teljesíti.

8.10, Az e|ő|eg visszafizetési biztositék mértéke a 4l2o11, (1.28.\ Kormányrendelet 57.§ (,1d) bekez-
dés szerint az előleg mértéke (a szerződéses átra eső elszámoIható költség maximÜm'30%-a),
csÖkkentve a szerződésbe Íoglalt szerződéses árra eső elszámoIható kö|tség 1o%_ával, tekin-
tettel a 368/201 1 (Xl1.31.) Korm. rende|et 77,§ (1 a) pontjában íoglaltakra.

8,1'1, Teljesítési biztositók: a Vá||a|kozó a szerződés te|jesítését a íelhívás 2.)-4) bírálaIi részszem-
pontokra vonatkozóan megadott aján|ata alapján jogosult végezni. Amennyiben eltér az qánta-
tában általa meghatározott HelyzetfeImérés, érlékelés módszertanától, Váftozatelemzés'mód-
szedanátó|, kockázatkezelési teMő| abban az esetben ez szerződésmódosítássaI nem kezel-
hetŐ, hiszen a nyedes ajánlattevő ezen résszempontok érlékelése során kerü|t nyertes ajánla!
tevőnek kihirdetésre. Ebben az esetben Megrende|ő te|jesítési biztositékra is jógosu|t, ami a
nettó válla|kozási díj 5 %-ának megíeleló mértékű összeg, me|y te|jesíthető a r'ut. tzo.5 1o1 a;
pontja szerinti forma bármelyikében.

9. Titoklartás

9,1, Szerződó Felek az egymás érdekkörébe tartozó és tudomásukra jutoit üzleti tilkot kötelesek
megtartani, és a titoktartási kÖlelezettséget köteIesek megbízotlaikkal, aIkaImazottaikkal és fog-
|a|koztatotiaikka| is betartatni. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az üz|eti titok védelmé-
ben hatá|Yban |évő jogszabályok e|óírásai jelen titoktartási rendelkezés mellett is kötelezőek
számukra.

9.2. Vá||aíkozÓ, vaIamint az alka|mazásában álló munkatársaiiteljesitési segédeijeIen szerződés ha-
tá|Ya a|á tafiozó Íeladatainak teljesitése során tudomásukra jutott, MÓgrenáelót érintő minden
adatot, tényt és bizalmas információt köte|esek megőrizni, íüggetlenüi attól, hogy az szóban

. vagy írásos íormában került a birtokukba

9,3, Megrendelő Vá||alkozónak jelen szerződés hatálya a|á tarlozó feladatainak teljesítése kapcsán
tudomására jutott minden adatát, üzIeti titkát és bizalmas iníormációit köteles megőrizni, íúgget-
lenül attó|, hogy az szóban, vagy írásos íormában került birtokába.

9,4, A titoktadási kötelezettség megsérlése súlyos szerződésszegésnek minősül.

9 5 Szerződő Felek rÖgzitik, hogy nem terheli őket a titoktartási kötelezettség, amennyiben jogsza-
bálY, bíróság vagy egyéb hatóság, vagy a Támogatási Szerződés rendeikezései Úoteteii §zer-
zódó FeIekel az iníormáció harmadik szemé|y részére történó átadására.

9 6. Szerződó Fe|ek rÖgzítik, hogy jelen szerződés adatai - illetve a szerződés teljesítésére vona!
kozÓ, a Kbt. 31. § (1) bek. Í) pontja szerinti adatok - közórdekű adatnak minőóülnek, azok nyil_
vánosságra hozatala üzIeti titokra hivatkozással nem tagadható meg. Megrendelő jelen szeriő.
dés,t- mindkét fél á|tali a|áírásl köÜetően - közzéteszi a honlapján.

9.7. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen g. pont szerinti titoktartási kötelezettség az alvá|-
Ialkozó(k)ra, vállaIkozóval munkaviszonyban vagy egyéb íoglalkoztatási jogviszonybán nem ál-
|ó szakemberekre is kiterjed.

v llp
{nS.ro"--



Lta---LgLáLa--Lrr-_\Lq
l_a--LÉLÉ
L_ra1l:
l_--

l_éL--Lr--
L:l_-a

trIl_
L.rr-.tLrrr--Ia..-l
L_l_tl-
l--

L:r--t
L:
l_-

L-rr..-rjrl
L-r

9,8, A titoktadási kötelezettség a szerződés megszűnését követő kor|átIan ideig íennmarad.

'l0.Szerzódő Felek képviseletében eljáró személyek

1 0,1 , Szerződő Fe|ek a je|en szerzódésben íogla|t valamennyi hivatalos érlesitést - vagy más köz-
lést - Írásban kötelesek megküldeni a másik féI részére személyes kézbesítésseIivagy pos-
tán ajánIott kü|deményként. A kézbesités idópontjának személyes kézbesités esetón-a cím-
zelt Íél állali személyes átvéteI időpontját, ajánlott postai küldemónynél legkésőbb a postára
adást követő 5. (ötödik) munkanapot kell íigyelembe venni.

1a.2, Megrende|ő kapcsolattartója:
név: |Volnár lstván
értesitési cím: 8500 Pápa, Fő u. 'l2.

te|.: +36 89515084
fax: +36 Bg515036
e-mai|: mo]nar. istvan @ papa.hu

10.3, Vállalkozó kapcsolattartója:

nóv: Hannibál Zsolt
értesítési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsi|inszky út 78,
te|. :+36 (1)461-9133
fax: +36 (1)461-9101
e-mail: zsolt.hanniba| @ hu.pwc.com

név: Tari Attila
értesítési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-ZsiIinszky út 78,
te|. : +36 (,í) 461-9484
íax: +36 (,l)461-9101
e-mai|: attiIa.tari @ hu.pwc.com

' 10.4, Je|en pontban meghatározott szemé|yek vagy elérhetö§égekben bekövetkező változás ese-
tén Szerződó Fe|ek köte|esek haladéktalanul értesíteni írásban egymást. A megjelölt sze-
mélY akadályoztatása esetén Szerződő Felek haIadékialanuI kötelesek helyettes16| gondos-
kodni.

1 1.Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

11.1. A Projekt eredményei, Így különösen (az akárcsak részben) a támogatásbó| létrehozott va-
gYon és az azza| kapcsolatos jelentések és egyéb dokumentumok tu|ajdonjoga, va|amint a
Projekt során létrejött, vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi alkótások kizáró-
Iagos íelhasználásának joga Megrendelót illeti.

11.2, Szerződő Felek megál|apodnak, hogy a teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá
eső alkotáson a l/egrende|őt területi és időbe|i korlátozás né|kü|i, kizárólagos és harmadik
személynek átadható Íelhasználási jogot szerez. Szerződő Felek kiíejezetten rögzítik, hogy
|\4egrendelő jelen szerződés alapján jogosu|t az alkotás átdoIgozására is.

t-4+ ^0{q 
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11,3, Vá||alkozó kifejezetten rÖgzíti, hogy a vagyoni jogok ellenértékét a vá|lalkozási díj teljes kö-
úen tallalmazza.

11.4. A Megrendeló a Polgári Törvénykönyvról szó|ó 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.)
6:253.§ (5) bekezdése a|apján a rendelkezési jogát kiköti, ezórl a jeÉn vezoJosser r<ap-
csoIatban rendeIkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesithető naráely szeitemiáltoja, t.-
kintetében azzal a továbbiakban szabadon rendelkezik, az adott munkárész ellenérlékének
Vá||alkozó íelé történő megíizetósét követően.

1],5, Vál|a|kozó kiÍejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő a sze||emi alkotást nem csak sa-
ját beIső tevékenYségéhez, iIletve nem csakiqát Üzemi tevékenysége köroÚen h;szn;rnala
Íe|, hanem nyilvánosságra hozhatja, harmadili személlyel közöiheÜ harmadik .i.rLryn.1
át, illetőleg tovább adhatja, a.mű (mű részlet), mint előzÁény terv azegymasiá .p,;ro t.rura-
zisokban szabadon íelhasználható.

11,6. Vá|la|kozó kiíejezetien kijelenti, hogy a. szerzői jogról szóló 1999. évi LXXV|. törvény 9.§ (6)
bek-e és V. Íejezet a|apján Megrende|ő a jelen izérződés te|jesítése .o,án t.i.ibréti ,r.n
zői jogi védelem alá eső valamennyi alkotássa| kapcso|atbán határozatlan ioerti, io,uen osjdőben kor|át|an Ós kizárólagos íe|használási jogot szerez valamennyi átruházható szerzői
vagYoni jog vonatkozásában,..lovábbászerző kifójezett engedélyt ad árra, hogy íelhaiználó
a mű íeIhaszná|ására harmadik szemé|ynek iováb'bi engedótyt aálon.

11,7. Vál|alkozó kifejezetten kijelenti, hogy a íe|haszná|ási engedély kiterjed különösen:- 
9 mű átdolgozására, és az_ átdolgozhatóság jogánák haimadik személyre törlénő áhu-
házhatóságára (átdolgoztatás),

- a mű többszörözésére, amely magában íogla|ja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzíté-
sét, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóá vadmasotásat is, válamint az
előzőekben ÍeIsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözós jogának Áármaoik
szemé|y részére törlénő átengedésére.

1'1.8. Válla|kozó kiíejezetten.kijelentj, 
|osl 9r átdo|gozás, illetóleg átdolgoztatás joga magában

Íoglalja különösen a mű (mú részlet) bármilyenhódositásat,-megua1to.tutásáiZi, iii.Ú. to-. vább tervezését, Új tervdokumentációba vaú beépítését, beszerkósztését, neteiryeiosot.

1 1,9. Vál|alkozó csak a Megrendelő elózetes írásbe|i hozzájáru|ásával adhatja tovább a dokumen-
táció bármelY munkarészét harmadik felnek vagy adhat nyilatkozatoí a szerződés alapján
nYÚjtott szolgáltatásró|. A íeIhasználási jog átruházásan* o6t a varrarr<ozasi Ji;iá,tuir.o

1 1 10, Szetződó Felek kijelentik, hogy a szerzői jogok ellenértékét - beleórtve a íelhasználási jogok
dtját is - a vállalkozási dltarlalmazza.

12.Vegyes és záró rendelkezések

12,1, Vállalkozó kÖteles tűrni és segiteni a támogatás íelhasználásának, illetve a projekt megvaló-
sulásának ellenőrzését minden oIyan s.zerve,zet, hatóság, egyéb személy részéiől, ame"ryetet
erre jogszabá|Y jogosÍt, illetve köteIez. lgy Vállalkozó köieles adott esetben - előzetes írásbeli
értesítés alaPján - akár a helyszínen is lehetővé tenni az ellenőrzési tetaaaú etútasavat
megbízoltak munkáját, számukra minden szükséges tálékoztatást megadni, u uonáilári or,-
iratokba tekintést engedni.
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12,2. Az e||enőrzés,tűrési kÓtelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni az e||e-
nórzés á|taIa tÖrtént meghiúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása ío|ytán neki íeIróható-
an keIetkezett károkat (kü|önösen a szakértők felmerült díját, utazási és tariózkodási költsége-
it),

'12.3, Vál|alkozó kÖtelezettséget válla|, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama a|att tulaj-
donosi szerkezetét a |\ilegrendelő számára megismerhetővé leszi, és az alábbi ügy|etekól
Megrende|őt haIadéktaIanul értesiti:
- ha Válla|kozóban kÖzvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést

szerez vaIame|y olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaság, ame|y nem felel meg a Kbt.56. § (1)bekezdós k) pontjában meghatáiozottíe|-
téteIeknek;

- ha Válla|kozó kÖzvetetten vagy közvetlenül 25%-ot megha|adó tulajdoni részesedést sze-
rez valamely olyan jogi szemé|y vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági tár-
saságban, amely nem íelel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott íe|-
téteIeknek.

12.4. Amennyiben je|en szerződés bármely rendelkezóse részben vagy egészben érvényte|ennek
minősÜlne, az nem eredményezi a szerzódés többi rendelkezésének érvénytelenségét. szer.
ződő Felek kiíejezett akaralaaz, hogy ilyen esetekben a szerződés egyéb rendelkózései ér-
vénYben maradjanak, és az érvényte|ennek minősülő rende|kezés helyébe érvényes rende1-
kezést iktatnak be, amennyiben ez az ügyleti akarat kinyilvánítása szempontjából siükséges.

12.5. Amennyiben Vállalkozó külíöldi adóilletőségű, úgy köteles jelen szerződéshez ana vonatkozó
meghata|mazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenü| beszerezhet a vá|lalkozóra vonatkozó adatokat az órszágok kbzötti jogsegé|y
igénybevétele né|kü|.

'12.6. Vállalkozó a szerződésben válla|t kötelezettségeinek teljesitése során társadalmilag fele|ős
módon, a jogszabályok messzemenő betartása me||ett jár el, különös lekintettel az eilberi jo-
gok tiszteletben tartására, vaIamint a íeketemunka kizárására, VállaIkozó jeIen szerződés t'el.
jesítésébe bevonni kívánt valamennyi te|jesítési segédje tekintetében ezen elvárásokat érvé-
nyestti,

12,7 , Szerződő Felek rögzítik, hogy je|en szerzódés módositására csak a Kbt. 132. § rendelkezései
szerint, írásban kerülhet sor.

1 2.8. Vá||alkozó jelen szerződésból eredő jogait és/vagy kötelezettségeit - egyéb íeltételek íennállta
esetén is - kizárólag Megrende|ő előzetes írásbe|i hozzájárulásával jógosu|t harmadik sze-
mé|yre átruházni/átengedni.

'12.9, A Szerzódő Felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen íelmerü|ő vitás kérdéseket
egymással tárgyalásos úton, közös szándékuk esetén mediátor közreműködéséveI rendezik.
Amennyiben a tárgyalás nem vezetne eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar pol-
gári eljárás szabályai szerint bírósági úton érvényesitik, jogvitáikban a Íratastorret Ó3 illÖto-
kességgeI rendeIkező rendes bíróság jár el. szerződő Felek rögzitik, hogy mind az eseti, mind
az á||andó választott bírósági e|járás igénybevételének a lehetőié gélkiiárják,

'12.10. Je|en szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk. és a vonatkozó egyéb jog-
szabá|yok, valamint a Felhivás, a Dokumentáció, Vállalkozó aján|ata, továbbá a taóogaiaii
Szerződés rendelkezései az irányadóak.
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1. számú melléklet

MŰszAKl LEÍRÁs (speciíikáció)

A Vállalkozási Szerződésben és az Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányban meghatározott íeladatok
figyeIembevélelével:

í. Részletes Megvalósítási Tanulmány megalapozásához szükséges előkészítő munkák

1.1. KÖzlekedési Koncepciót, jlletve az Részletes Megva|ósítási Tanulmányt megalapozó adatíelvételek
elkészítóse
Az egész városra, illetve a város agglomerációs tórségére kiterjedő köz|ekedési koncepcióban
megÍogalmazott fejlesztések, intézkedések hatásainak elemzésóre egy komplex közlekedési modell
használata szÜkséges. A komplex közlekedési modell bemenő ádataii adatfelvételekkel kel|
biztosítani. Ajánlattevő íeladata a szükséges adatfelvételi rétegek, technológiák és minta
elemszámok meghatározása. A műszaki ajánlatban be kell mutátni a tervezótt adatíelvételi
tematikát és módszertant.

1 ,2, Köz|ekedési Koncepció elkészílése
A közlekedésfejIesztósi projek,tek egységes, szinergikus végrehajtása igényli egy átfogó (minimum
30 éves) koncepció meglétét. Elkészítendő Pápa városának közlekedési ióncepiiolá, amety
megadja a további Íejlesztésekhez szükséges prioritásokat, kereteket, illefue megieremti a
íejlesztósek összehango|ásának lehetősógót.

1.3.A helYj és helyközi közösségi közlekedési hálózat hatókonyságának, szo|gáltatási színvonalának
javításával kapcsolatos vizsgálatok, az alábbi célok íigyelembevélelével:

1.3. 1. Hálózat korszerűsítése, új megállóhelyek kijelölése
A kÖzÖsségi köz|ekedési hálózat optimalizálása az utazási igények jobb kiszolgálása és a
kÖltsógek csÖkkentése érdekében. A cél a jármúteljesítmények csök'kentése ési járművek
kihasználtságának növelése a szolgáltatási színvonal megtartása mellett. Vizsgálandó a
gerinc,ráhordó kÖteIes hálózat létrehozása. A he|yközi járatok helyi járatokkal való
együttműködési Iehetőségeit elemezni kell. vizsgálandó továbbá új deceniíumok' kia|akításának lehetősége, illetve a meglévő decentrumok korszerűsítésénei |ehetősége.

1,3,2. Megállóhelyi szolgálktási színvonal emelése
A megál|Ókban szÜkséges szolgáltatások alapján megáIló-típusokat kell kialakítani. Meg
kell határozni az egyes típusokhoz tarlozó szolgáltatások körét, az egyes típusok
a|kalmazhatóságának feliételeit. A vizsgálat során javaslatokat kell tenni a meg-atlohetyek
átépítésére, akadá|ymentesítésiének megoldására vonatkozóan.

1.3.3, Tarifarendszer íetülvizsgálata, átalakítása
A hálózati rendszer megváltozása következtében emelkedik az átszá|lások száma, ami a
jelenlegi díjrendszer mellett jelentősen megnöveli a közösségi közlekedós
igénybevételének költségeit. Az elektronikus díjszedési rendszerjk alkalmazási
lehetőségei, költségei, inírastrukturális igényei elemezendőek. kidolgozandó az új
viszonyoknak megíele|ó díjstratégia.

1.3.4. Elektronikus díjfizetési rendszer bevezetési lehetőségeinek vizsgálata
A belsó városrószekre belépő forgalom díjíizetésre [ötelezéséÜel csökkenthető a íorgalom
és tÖbbletÍonás nyerhetó a közlekedési rendszer üzemeltetéséhez. Kidolgozandó a
díjszedési stratógia és a hozzá tartozó rendszerterv.

l.J



1,3,5. Helyi és közösségi közlekedést működtető intézményrendszerének vizsgálata
A nemzetközi példák alapján javas|atot kel| tenni a helyi ós helyközi közlekedési rendszer
Íenntarthatóságát, biztosító intézményrendszer kialakítására. A javasolt változatot eIemezni
ke|l a hazai jogszabályi környezetnek megfe|elóen, és be kell mutatni, hogy milyen
feIadatok vannak a javasolt rendszer bevezeléséig.

1.3.6. Szolgáltatáslervezési íeladatok f enntafthatóvá tétele
AZ Onkormányzat megrendelői szerepének erősödéséveI a szoIgá|tatás-tervezési íeladatok
átkerülnek hozzá. Meghatározandóak a szükséges szolgáltatások megtervezéséhez és
folyamatos felü|vizsgá|atához tartozó feladatok, a hozzájuk szükséges eszközök.
KidoIgozandó a szolgáltatás-tervezési íeIadatok fenntartható eIlátásának finanszírozási,
szervezeti és üzemeltetési modellje,

1 .3.7, Korszerű, kőrnyezetbarát járművek beszerzése
Vizsgá|andóak azok a hibrid vagy nullemissziós járművek, amelyekre a jeIenlegi jármúpark
egyes buszai lecserélhetőek,

1.3.8. Jármű üzemeltetéshez szükséges inírastruktúra kiépítése
Vizsgálandó a létrejövő jármúpark üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra, annak
elhelyezése és kö|tsége

1 ,4, P+R és B+B parko|ók kialakítása az autóbusz.álIomáson, valamint a vasútállomáson

1.5. Tömegközlekedési lehetőségek kialakítása a NATO.bázisrepülőtérhez

1.6. Helyi autóbuszjáratok és buszíordu|ó kiépítése az lpari Park elérése érdekében

Vizsgálatok

1, A jelen|egi működő helyi és a bejárókat érintő helyközi közösségi közlekedési rendszer íe|ü|-

. vizsgálata a |akossági elvárások letérképezésével, A,kapott adatok és íorgalomszámlálások a|apján
forgalmi modellezés a felmerü|t igények Iehatáro|ása, költségbecslése.

2. A ÍelÜ|vizsgálat alapján mélyinterjús íe|vétel, kérdóives íelvéte| a struktúravá|toztatási
elképze|ésekről; |VAV VOLAN utazási, bejárási Iehetőségek és íejIesztásük

3, A meg|Óvő jnfrastruktúra íelülvizsgá|ata a íelmérések íüggvényében; állomások, megá|lók,
megközelítési lehetőségek, járműpark, átszállások, közvetlen e|érhe.tóségek stb.

A proiekt keretében javasolt feladatok:

o A kÖzlekedésÍejlesztések megalapozásához szükséges vizsgá|atok, adatfeIvételek elvégzóse:o Háztartásíelvétel,
o kordonfelvételek,
o keresztmetszeti számlálások,

. komplex íorgalmi mode|l elkószítése a vizsgált térségre. A pápai kistérség komp|ex közlekedésíej|esztési rendszertervének elkészítéseo A kÖzlekedósíejlesztósi rendszerterv alapján meghatározott projektjavaslatok megíogalmazásao RMT elkészítése a projektjavaslatok alapján
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Az BMT keretében vizsgálandó íejlesáések, feladatok:

. Közösségiköz|ekedésíej|esztése:
o Pápa város be|só köz|ekedósének fe|ülvizsgá|ata,
o A jelenlegi hálózat áta|akítása, új megállóhe|yek, új buszíordulók, decenlrumok a je|enleg

Íeltáratlan terÜletek kiszolgálásának javas|ata (p|. NATO bázisrepülótér, lpari park, stb,). 
-

o A PáPai városi kÖzlekedés korszerű, környezetbarát járművekkel törtónő |ebonyo|ílásának
lehetőségei.

o Pápa elővárosi és térségi vasúti kiszoIgá|ásának íejlesztósi lehetőségei.o PáPa elővárosr autóbusz kiszolgálásának íejlesztési |ehetőségei a vasúti fejlesztésekkel
összhangban.

o Az elővárosi kÖz|ekedési rendszer fejlesztési lehetóságei (P+H parkolók, intermodá|is
csomópont kia|akítási lehetóségek, stb.).

o A kÖzÖssági köz|ekedós utastájékoztatási rendszerének íejlesztóse összhangban a
párhuzamosan íutó ROP-os fejlesztésekke|.. KerókpárosközlekedésfejIesztésilehetőségeinekvizsgálata:

o A városon belÜli kerékpárút hálózat íelü|vizsgálata, íejlesztési javaslatok (kerékpárutak,
kerékpártáro|ás).

o Pápa város területén "bérbringa'' rendszer létjogosultságának vizsgálata.o A pápai kistérsóg kerékpárút hálózatának vizsgálata és fejlesztési lavaslata.o HagYománYos, és korszerű internet alapú kerékpáros információs iendszer kiépítése.. Gyalogos közlekedés vizsgálata:
o PáPa városában a jelenlegi gyalogos, vegyes íorgalmú zónák vizsgálata, a városköz-pont

íorgalomcsillapítási |ehetősógeinek elemzése, gyalogos íelületek növelése
(akadálymentesítés).

o Hagyományos, és korszerű internet a|apú gyalogos iníormációs rendszer kiépítése.

Az MT-nek az alábbi útmutatók előírásainak meg kell megfelelnie:

. Útmutatómegva|ósíthatóságitanulmánykészítéséhez

. Módszertaniútmutatóköltsóg-haszoneIemzéshez
o Elszámolhatóköltségekútmutatója

Területi kohézió útmutató
o Útmutató a íenntartható íejlődés érvényesítéséhez. Esélyegyenlősógiútmutató
o lntermodálisközössógi közlekedésicsomóponlok

Az ismert kapcsolódó projektek a következők:

OP: KozoP
Prioritás: KOZOP-3.5.0 Térséqi e|érhetóséq iavítása
Akcióterv konstrukció: 3,5.0-09 Térséqi elérhetőséo iavítása
Kapcso|ódó projekt neve: Pápa keleti elkerülő út építése
Kapcsolódó projekt reqisztrációs száma: KOZoP-3.5.0-09-201 0-001 3
Projekt összköltsóge (Ft): 108 250 000Hogyankapcsolódik?Afejlesztésselmegváltozik@
struktúrának megfelelően Újra kell goniiolni a íorgalmi viszonyokat. A kapcsolódó projekt előkészítéó
alatt áll, a projektek közöttj egyeztetós, területi lehatárolás és összehanoolás nélkülözhátetlen.
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OP: KDOP
Prioritás: 4. KözIekedés- és körnvezetfeiIesztés
Akcióterv konstrukció: 4.2.3 Közösséqi közlekedés íeilesztése
Akcióterv komponens: 4.2.3-09 Közösséqi közlekedés íeilesztése
Kapcsolódó projekt neve: Bakony Vo|án Zrt. - Közösségi közlekedés kompIex íeilesztós
Projekt összkö|tséoe (Fi): 441 267 410Hogyankapcsolódik?Aprojekt1öbbtelepülésenvalós@
MegállaPÍthatÓ, hogy a projektelemek önmagukban nem a város és kiótórsége közösségi közlekedési
rendszeének globá|is kezelése és íe]lesztése céljából va|ósulnak meg, azonban 

-az 
elemeket

integráljuk a kieme|t projektbe.

OP: KDoP
Prioritás: KD9P.2009-4.2.1lB
Akcióteru konstrukció: 2009-4.2.1 lB Belterü|eti utak íeilesztése
Kapcso|ódó projekt neve: Tókefi utca, szabadsáo utca, Gróí út íeilesztése
Kapcsolódó projekt reqisztrációs száma: KDoP-4,2.,1 /B-09-2009-001 3
Projekt összköltséqe (Ft): 244 536256Hogyankapcsolódik?AÍejlesztésselmódosultPápa@
beruházást a fej|esztés során íigye|embe ke|l venni terü|eti |ehatáro|ás és támogat"hatóság
szempontjából,

OP: KDoP
Prioritás: KDOP-2007-3.1 .1/A
Akcióterv konstrukció: 2007 -3.1.1 l 

^ 

B-2F-2í Település (a|)központok
kialakítása és értókmeoőrző rehabiIitációia

Kapcsolódó proiekt neve: Pápa városközpont íunkcióbóvító rehabilitációia
Kapcsolódó projekt regisztrációs száma: KDOP-3.1. 1 /A-2í-201 0.0001
Projekt összköltsége (Ft): 1 909 30,1 990Hogyankapcsolódik?PápaazlntegráltVárosfejlesz@
megÍe|elően, az ott meghatározott prior|tások mentén hajtja végre városiqlesztési akcióit, A Fő tér
rekonstrukciója a város működésének és íejlődésének kulcsíontoóságú eIemÓ. pápa barokk fóte-rének
inÍrastruktúrája elavult, a közművek íelújításra szorulnak. Burkolata löredezeÚ, funkcionálisan és
eytétikai|ag sem megfele|ő. A íorgalomszervezós jelenlegi módja a nagy átmenő-íorga|om miatt nem
teszi lehetővé, hogy a Fó tér eredeti, központi szerepét, tuiisztikái íunkcúit oetöIthessá. Ezért a projekt
keretében sor kerü| a Fő tér és közmúveinek, közvi|ágításának teljes rekonstrukciójára, víz-'és
zö|díelületek kialakítására, íorgalomátszervezésre, térfigye|ő rendsier kiépítésére. A belváros
rehabililáció keretében figyelmet kap a biztonságos gyalogos és a kerékpáros íorgalom levezetése.
Fontos a_belváros közvetlen kapcsolata a je|enlegi autóbusz pályaudvarral. A iömegközlekedés
raciona|jzálása a |ógszennyezettségi prob|émákat jeIentősen csökkeniheti a belváros terülótén.

OP: KDOP
Prioritás: KD)P-2009-4,2.2
Akcióterv konstrukció: Kerékpáríorgalmi há|ózat íeilesztése
Kapcsolódó projekt neve: A pápai kerékpárút hálózat íeiIesztése
Kapcsolódó projekt reoisztrációs száma: KDoP-4,2.2-09-2009-0001
Projekt összköltséoe (Ft): 164 097 624Hogyan.kapcsolódik?Amegvalósultprojektcéljaalizt@
levezetése. A város számára íonios a Petőíi Gimnázium, a- spo-rtcsarnok, az uszoda és a várkerti
szabadidőcenlrum megkÖzelítésének biztosítása - Várkert utca, Fürdő utca kerékpárút építésével. A
projekt keretében TapoIcafő városrész kerékpárra| bizlonságosan e|érhetővé vá|t.
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Kivonat a Támogatási Szerződésből:

,,8.9./C) egyéb íeltéleIek:

1)

4)

5)

. 10)

11)

6)

7)

8)

9)

12\

13)

A Projektgazdának a .Projekt megvalósítása során egyeztetnie kelI az érinlett szervezetekkel
(kü|önösen NlF Zd., [/ÁV Zrt,, Vo|án) a kettős finanszírús és a más Uniós íonásból megva|ósuú
projektek íenntartási időszakának megsértése eIkerülése érdekében;
Az RMT elkészítéséné| figyelembe ke|l venni a kapcsolódó projekieknél felsorolt projektekke| való
összhangot, egymásra való hatást. A kapcsolódó projektek 

-keretében 
készült dókumentumok

eredménYeit (kÜlÖnÖs tekintettel a íorga|mi vizsgálatra, valaminl a közösségi közlekedést érinÚ
megáIlapításokra, észrevételekre) a kettős íinanszírozás elkerü|óse, és a'megíelelő o..rhánt
megteremtése érdekében íel keIl haszná|ni a készülő megvalósíthatósági tanulmány-hoz;
A Megvalósíthatósági Tanulmány tervezé_si, diszpozíciójának véglegesítésébe a Támogatót, vagy
annak kéPviseletében e|járó Közreműködő Szervezetet is be ke|i vónni, javaslatait tigyÖtemóe kóíl
venni;

A Megvalósíthatósági Tanu|mány készítői térjenek ki a kivitelezési projekt elemeinek közop-Rop
szerinti lehatáro|ására, támogathatóságára és elszámoIhatóságára, valamint az indikátoák
számszerű a|átámasztására;

A Megvalósíthatósági Tanulmány készítésekor további íigyelembe vételre javasolt tényezők: á|lami

llT9gata. (state aid) kórdések, környezetvédelmi hatáivizsgá|at kérdéóe, különös'tekintettel a
212005. (1,11,\ Korm, rendeletben megíogalmazott környezeti Órtékelés általános tarta1mi elemeire,
köz|ekedésbiztonság,.,Natura 2000 területek érintettsége, együttműködési megállapodás u úÁú ]
közlekedési vá|lalat - Önkormányzat - stb. között;

A Megvalósíthaósági Tanulmányt elkészítő vállalkozó kiválasztása az összességében Iegelónyösebb
ajánlal szempontja a|apján törlénjen;

A Megvalósíthatósági Tanulmányban a kerékpáros közlekedést is, mint a városi és elóvárosi
közlekedési lánc szereplőjót figyeIembe kell venni;

A Megvalósíthatósági Tanulmány tematikála kerüljön leegyeztetetésre a térségben közösségi
közIekedési szolgáltatási nyújtó szervezetekke|;

A lvegvalósíthatósági Tanulmány,_ készítése során vizsgálják a kulturá|is örökségvédelmi
hatástanulmány elkészítésének szükségességét, amennyibe-n izükségessége alátámasziható, a
Megva|ósíthatósági Tanulmány részeként annak elkészitésá is szükséges-;
A projektmenedzsment,kÖ|tsógek megíelelő lehatárolására, annak elszámolhatóságához, a KSZ-szel
egyezietett önköltség-számítási szabályzat összeállítása és ksz ál.tali elfogadása siükséges.
A MegvalÓsitha'tósági Tanulmánynak ki kell térnje a projektben javasolt íejlesztésekkel érintett
kÖzlekedésj szolgáltakísokhoz kapcsolórló (tervezett) lTS rendszereikel való összhang vizsgálatáá,
és a píojekt eredményónek hatékonyságát növelő lehetséges lTs fejlesztések vizsgáaüra isi
A projekt zárása az elkószülő Megvalósíthatósági Tanulmány ksz általi véleményezését ésjóváhagyását követóen történhet meg; a kedvezmónyezettnek gondoskodnia 6tt a rsz
észrevéle.leinek 

_órdemi megválaszoláiáróI és a tanulmányban- sztlkséges ,áo..ita*x,
kiegészítések elvégzésérő|.

A támogatói döntés meghozatalának napjátó| számított 30 napon be|ül történjen meg a támogatási
szerződés aláírása, illetve a támogatási szerzódés hatá|yba|ópését követő további áo n.pon'n.ttit
nyújtsa be a kedvezményezett az első közbeszerzés dókumentációját a közreműködő ér.r.r.i
részáre.

Az első közbeszerzési dokumentáció ksz általi jóváhagyásának feltéte|e, hogy a kedvezményezett
részleteiben és tételesen bemutassá és a ksz ;dvánagyja, hogy miként kapcsolódik jelen
projektjavaslat a íe|soro|t kapcsolódó projektekÁez, mlír7en tetratarota. u.n u, .iy..
íejlesztéseldvizsgálatok között, a kapcsolódó projektek keretébón milyen adatgyűjtos os viisgaüiok
történnek, ..illelve ezeket milyen módon építi be jelen prqelqavaslai' iravarositrrátósali
tanulmányába,"

14)
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