
VÁLLAL KOZÁS I SZERZÓDÉS

amely létrejott egyréSzól Pápa város Önkoímányzata (széknelye: 8500 Pápa. Fó u. 5.; kép\iseleteben, dr. Aldozó
Tamás polgármester; bankszámlaszám: oTP Bank N}Tt, Pápai Fiókja l]748045 15429410,10270008; adóSzám:
15734]78_2_19) a továbbiakban. mint Megrendeló_ másrészól a

Tápió Kiskere§kede|ni Kft, (Székhelye] 276] Tápiógyörgye. szentháromság tér ].: képviselóje: szalkai Péremé;
bankszímlaszám: 652000l2,100083]9_00000000, adószárn: l0]8l373_]_l3) a továbbiakban. mint vállalkozó között
a/ dlul_ron le )el e§ ldpor 
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Elózmények

Megrendeló. mint ajanlatkéró a köZbeszerzésekról 92ó]ó 20l l, évi cvlll, törvény (a továbbiakban: Kbt,) l22, §
(7) bekezdés a) pontja alapján hirdernény néIküli. tárgyaláso9 kozbeszerzési eljárásr (a továbbiakban: közbeszer_
zési eljarás) folFatott le, Megrendelő a kózbeszerzési eljárás iíIgyát és mennyiségél az ajánlati felhívás 4, pont,
jában halírozta meg, A beszerzés tárgya]

,,LEGo attrakció a pápai Esterházy Kastélybaí"

Megendelő a közbeszerzési e]járá§ában ben}újtott aján]atokat nregvizsgáita. eeymással összevetefte. é5 dontését
201J. március 28. napján kihirdette, Megrendeló közbe§zerzési eljárásban bozoft dönté§e szerint a közbeszerzéSi
eljáúsban a nyertes ajánlattevó Vállatkozó lett,
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5,

6.
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\.,íegrendelő megrendeli. vr*,*-u *o,* 
","iu]"Jl:.:".:::;:-r- 

-,r*. ,-EGo felépítmények és azok kt_
egészítóinek leszállitását, továbbá épitéSi munkáinak teljes körú megvalósirását ajelen szerződéshez kapcsoiódó
egyéb melléktetek. így kü]OnöSen aZ ajánLari fe]hívás és dokumentáció rartalma sz€rint, Váilalkozó kötelezertsé-
get válla] ara. hogy MegrendeLó Számára ajelen szerzódésben meghatározort munkákat elvégzi,

Vál]alkozó i'e]adata továbbá minden egyéb, a fetadat megva]ósitásához szükséges munka elvégzéSe és kóltségei_
nek viselése. kúlónó§ tekjntettel azon mellékmunkákra éS nifordításoka, ameLyek a vonatkozó szabványok és a
szakmai gyakorlat szerint a munka eLvégzéséhez tartoznak,

A közbesz€rzési e]járáShoz. illetóleg ajelen sz€rzódéshez kapcsolódó vagy annak n1ellékletét képezó okirarokon
kivüli egyéb tervek, dokumenlumok e]kéSzitése Válialkozó léladata, Az ilye! terveknek, dokumentumoknak
minden tekinrerben összhangban ke]l Lenniük a köZbeszerzési e]jánissal és ajelen Szerzódéssel, és azokat elózere_
sen Vá]]alkozó kóteles.jóVáhagyás céljából Megrendelónek bemutatni.

Bármiíyen a VálíaIkozó áítaí kezdeményezeli műszaki vá]tozás Megendeló áItali engedélyezése elóft a Vállat_
kozó kóteles a váitozás költségkjhatá9áit bemutatni. és a Megrendelóv€l jóvahagyatni. A változás Végrehajtása
csak ilyenjóváhagyáS uán Leherséges. merr az e nélkül végzelr bármilyen eltéíé§t a Vál]alkozó saját kockázatára
haitia végre,

Vállalkozó többletnunldk elvégzésére nemjogoslrk, A megva]ósítás költsége nem halaüatja lneg a Vállalkozó
a.jánlaában megj€lö]t ellenszolgáltatá§ ósszegét.

Válakozó kijelenti, illetve körelezettségel vá]]a] arra. hog!,

- ajelen 9zerzódé9t, annak mellékleteivet éS a kapcsolódó iratokkal együtt teljes könien n1egvizsgá]ta. hi-
án}talanul e]olvasta és megértette, azt korlátozás néIküljelen a]áírásáVa] jogilag köle]ezónek jsmeri el;

- az ajánlatkérési dokumentációt megismerte és az a munl(a elvégzésének alapjául megfelelőnek ia]á]ia;
- a dokumentáció é§ egyéb okiratok Szövegét negértette, azokal nelTr tartja érte]metlennek vag/ kétértel_

_ az es€tleges lelvilágositáS kérésekné] kielégitő. elégséges nagyaráZatot kapott;
- a §zerzódés lirgyái jelen §zerzódés rcndelkezé§einek megfelelóen és az abban szabályozottak szerint, a

vonarkozó magyar e]óirásokat betartvá. I. osnályú minóségben éS t. osztályú. eredeti LEco termékek
f€lhasz]á]ásáva1 a szerzódés szerinti hatáíidőben hiba_ és hián}rnentesen elkészíti;

Vá]]a]kozó a je]en szerzódésbó] eredó.jogainak é§ köte]ezettségeinek harmadik sz€néI}.re töíénó átruhrására
nem jogosu]t. A jelen szerződést Vállalkozónak kel] te]jesítenie. A teljesitésben résztYevóként csak olyan sze-
mély. il]etve szervezet vehet részt. akit/ame]yet Vállalkozó ajánlatában megjelölt, Felek az utóbbi rendelkezéstól
csak akkor térhefuek e], ha az általuk elóre nen láüaló oknál fogva, a szerződéskótést követóen beá]lott körül,
mény folytán a szerzódés vagy annak esy réSze nem volna leljesíthetó és Megrendeló az eg/éb Szenély, szerve_
zet köZemljködéSéhez hozzájárult,

\<r1 /\l"\



8. Vállalko7ó a fentiekkel összhangban igén),be vet1 a]vál]alkozóéí úgy lelet. minüa a munkát maga végeáe volna.
al! állalkozó jogosulatlan igénybevérele esetén pedig feLelós ninden ol}an kárén is. amely anélkúl nen követke-

ttl.

Te|jesitési hátáridók

9 Felek negá]]apodnak abban, hogy Vállalkozójelen szerzódéSben váll3lt épitéSi munkákal az aján]atában foglalt
teLjesitéSi ütemezéS szerinr elvégj,

- Az építés kezdé§i jdópontja:

Az építés befejezéSi idópontja:

\.,íesrendelő e]óteljesítést e1logad.

Név:
Tel€fon§zám:

NéV:

munkaterülel átadása
kiVitelezés kezdés] idópontjától számitoit l]0, nap

]0,

]l

l),-

l3.

i4

íV.

A felek jogai és köielez€ttségei, együttmúködése

SzeíZódó felek negállapodnak abban. hog}, a.ie]en §zerzódésben foglaltak naradékalan megvalósitása érdeké_
ben folyamatosan eg},úttmúködnek. és idóben tájékoztatják egymást nem csupán a szerzódéses kötelezettségek
teljesitéséró]. de minden olyan körülnényról (tén),. adat. kérdéS), amely a Szerzódés teljesitéSére kihalással tehet,

Fenri körelezettségúknek megfe]e]óen a felek képviselóik úiián a késóbbiekben meg]ratározoti idópontokban, de
Legalább háromhetente egymással személyesen egyeáetnek. helyszini koordinációt tartanak,

Vállalkozó a leíol}tatott közbeszerzési eljáíás alapján megkötött szerzódés. i]letve Megrendeió ütasitásai sz€rint
köteles eljámi

Az utasitás nem terjedhet ki a munka nregszeívezésére. il]etóleg nem teheti a te lj es itést terhesebbé,

Megr€ndelő köte]es a nunkaterúletel a nunka megkezdéSéhez Szükséges állapotban ajelen szerzódés nleglöté_
sél kóvelóen megiatározoít idóponlöan áradni, Vállalkozó kólelcs a teúletet öizton§dgosan óekeríteni és őtári. a

megfeleló baLeset és tüzvédelenrról a vonatkozó elóírásoknak megfelelóen gondoskodn]. A lelvonu]ás köliségei
Vállalkozót terhelik, A munkaterület átvételétől az áradáS-álvétel idópontjáig Vállalkozó felelós§éggcl taltozik a

§§&sier(\§\e\ \égzelt !e\ék§§)§égé&\. b§\§é$\e t\§\\ktgé§§k. §vkóz§k. \§l§\d§ats§k §§ €!\\§§ t\)!g§k\it-
o;.dI e. or/ese . d,, e'eI r, \a5}o,1ol/o1,Jgol

Vállalkozó koteles a munkavégzést úg}, megszervezni, hogy binositsa a munka gazdaságos éS gyors befejezését.
Ennek megfelelóen Vállaikozó köte]es a Megrendelőt ninden oLyan körülmén}Tó] haladéktalanul értesjteni,
anely a leljesítés eredményességét vagy hatíidóben történó eivégzését veszélyeZteti vagy gátolja, Az éI-1esités
elmuiasztásából eredó káréfi VáIlatkozó felelósséggel tartozik,

Megrendelő áltai a kapcsolatraíásra kljelölr személy:

Molnár lstván
06-8915] 5 384

Rádi Róbert
06 89/5l5_01,1

15, VáLlaikozó áhaI a kapcsolattartá§ra kijelölt szemé]Yl9zervezel:

Név: Rékasi Gerqelr'
Telefonszám: 06 30/'927_49_84

16, A f'elek 15. éS 1ó, poniok szeinti. kijelölt képviselő i jogosultak Megendeló, illetve Válla]kozó nevében nvilat-
kozni. amely azonban nem eredményeáeli ajelen szerzódés módositáSál.

11 Megrendelő. i]letó]eg az áliaia küeiölt személy vag] szervezet a Vállalkozó. annak alvállalkozói, i]letóleg a telie_
sírésbe b€Vont egyéb közrenúkódók tevékenységét éS nul Gvégzését nindenféie korlátozás néIkül, bármikor
jogosult ellenórizni, Az el]enórzés azonban a szükséges mértéken ielü1 nem Zavarhatja Válialkozó munlravégzé-
sét, MegendeLó minden beépitendő anyag és elvégzert nunka e]lenórzésére jogosu]t a hely§zinen. vagy a gyártli§
helyén. Az ellenőrzést és a mintavét€lt Végzó Szenélyeket Megrendeió jelöli ki, Az építkezés során az eLóííak
szerint el kell végeztetni a megfeleló vizsgálarokat. A mintavételi és ellenórzési költsések a Vállalkozót terhelik,
A Megrendeló bárnilyen próba, vizsgálat liiggeden §zakértó ákal való elvégzését ekendelheti, A Vizsgálatok
költségét. anemyiben azok igazolják, hogy nem lelel meg a í}inőség az elóirtaknak, vas/ a Megendeló áLtal
adoft utasitásnak. a Vállalkozó Viseli Ellenkezó esetben a költség a Megrendelót terheLi,

Vátlalkozó kötelessége a bontá§i anyagok. huiladékok éS kömyezetkárositó anyagok kömyezetvédelni kóvetel
ményeknek negfelelő kezeiése és elhelyezése,

18.



19,

20

A §z€rződés telj€sítése

Megrendelő kizirólag a hiba, és hiánymentes.l. osztá]}ú minóségű teljesírést veszi át,

Az áradás-átvételi eljárás lefol)tatásanak téltétele a múszaki dokumentációban meghaiározott valamennyi épít_
mény rendeiteiésszerú használati,a alka]mas készü]isége az elóirt bizonyiatokkal,

Végszámla csak a sikeres áiadás átvételi eljárást és teljesírésigazolás kiálljtását követóen nyújtható b€,

Vt,

Módo§ítá§ok

Felek tudomással bímak arról, hogy aje]en szerzódés módositáSára közös megegyezéssel. kizárólag a Kbt._ben
loglalt feltéteLek maradékalan teljesülése e§etén van Inód, Me$endeló e rende]kezéseloe figyelernmel j ogosult a
felépitéSre kerü]ő épírmények vagy egyes részeinek minóségi, mennyiségi vá]toztatá§ára,

Nem ninó§üI Megrendelő részéról történő vá]toztatáSnak. ha a módositás a Vállalkozó érdekkörében felnerült
ok miatt szükséges (pl, az elóirt anyag neln szerezhetó be),

Minden, a.jelen szerzódéshez és az azt m€gelózó közbeszerzéSi eljá.áshoz kapcsolódó tervdokumentációr és
egyéb okirarot a Vál]alkozó a kiYiteleáetóség Szemponrjábó] a szeízódé§kötést negelőzően Saját felelősségére
ellenórzött, Erre lekintettel a tervdokumentáció, illetőleg aZ egyéb okiratok esetleges hibájara vag/ hiányosságára
való hivaikozáSsal a késóbbiek §oún szerzódésmódositáS neln kezdeményezhetó.

Amermyiben a kivitelezés során elóíe nem látható múszaki probléftíkkal kapcsolatosan Vá]lalkozónak kérdése
nerül fel, úgy Megrendeló ene 5 (ót) munkanapon betül a Szükséges felvilágosítlíst rnegadja_

Vál]a]kozó kótelezettsége, hog/ az érdekkörében lb]merülő esetleges módosiások, poúositások, tervértelmezé-
sek (a továbbiakban eg/ütt: nródositás) rend€zéséhez a t€rvezó köTemúködéSét és rende]kezésre állását bizlosít,
sa, Abban az esetben, ha a módosiás Vá]la]kozó érdekkörében m€rül fel, Mesrende]ő iogosu]t a módosítás
szakmai megalapozottságát Vái]alkozó kö]iségén ellenóíiztetni

wI.
vállalkozási dij, íiz€tési f€ltételek

Vállalkozót a jelen §zerződésben meghatarozott f€ladatok hibátlan és hián}talan te]jesitéséért ó§sze§en
15.900.000,- Ft - 27 % AFA. azaz tDenötnillió-kilencszázezeí foíÁt + 27 Yd általános forgalmi adó ósszegú
vállalkozási dij iil€ti meg. Emek megf€lelően a vállaikozási dü teljes brurtó összege: 20.t93.000,_ Fr. azaz
húszniltió-egyszázkilencveqháromezer forint átalányár,

Vállalkozó 3 db részsámlát és l db (vég)szímlát n}ujthat be az igazolt teljesitést követóen,

Elólegszámla összege (maximum a váltalkozási dú 30%,a): 4.770,000.- Ft + 27 % AFA

t, sz, részsám]a összege] 6,400.000,,Ft + 27 % ÁFA
Esedékessége: 1, projekt eLem megvalósiiását köveróen (Esterbázy Kastély nakett)

2, s/, íd./\ZamId öcs,,ege: o,o00,000,_El 2- ,o AfA
Esedékessége: 2, projekt e]em megYalósinisát követóen (LEco kasté]y §orozat)

' .,, ré.7"&T,a ö..lese 900,000,_|-l 2- o" AFA
Esedékessége: 3,projeke]emmegvalósitá§átkövetően(LEcojátszóhr)

Vees,/dJnld ös,,7ege, ',000 000.J L l- "" AL A
Esedékessége: 4, projekt elem megvalós ításál követóen (LEGo emb€r)

A sám]ák kiegyenlíté§e a szerződésszeni te]jesítés igazolását köv€tóen történik a Kbt. 1]0,§ (3) bekezdés sze,
rint. A Számlák kifizeié§ét Megrende]ó a szerzódésszerú telje§itéstői számitott iegfeljebb 30 napos átutalással a
Vállalkozó Nag/káta és Vidéke Ts}aíékszövetkezet pénzintéz€tné1 vezetett 652000 ] 2_ 1 000833 9-0000000 számú
bankszámlá.jára közvetlenül telj€síti.

Megrendeló felhivja a figyelnet, hogy a Vállalkozónak a kifizeté§ek vonatkoásában az Adózás r€ndjéról Szóló
törvény (Art,) ]6/A.§ szerint kell eljámia,

Megendeló kizrrólag a vonatkozójogszabályokban meghatározott alaki és tartalmi követelmény€knek megfe]e_
lő szimlát fogadja be,

2|.

22

2j.

24.

25.
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28

j0,

j1.

c.

v
j2. KésedeLmes fizetéS esetén Vállalkozót a Ptk. rendelkezéseinek megfeleló ö§§zegú késede]ni kamat illeti me



]], Megíendeló ]0 o,/o eióleget biztosit Az elóleg a benyújlott (réSz)számlák órlékéból kerül levonásra. (Amennyiben
aZ elsó részszám]a nem n}ú.jl fedezetet az elóleg ieljes nértékben töírénő e]számolására. akkor az elő]cg el nem
számolt ré§ze a második. illetve további szán]ákban kerül elszámolásía,)

vllt.
Késedelmé§ teljesítés, meghiú§utás

j4 Szerzódó lelek megál]apodnak, hog} amennyiben ajánlatában fog]alt leljesitéSi haiáridót a Vállalkozó ké§edel_
me§en teljesíti, úgy 50.000,,Ft késedelmi kötbá1 köteles fizehi naptári napi késedelmi kótbérként,

]5, Anennyiben a fenli haáridó lekintetében Vá]lalkozó számára lelróható módon 30 (hanninc) napot meghaladó
késedelembe esik. úg} azi l'elek olyan lokú szerzódésszegésnek tekintik. amely alapján Megrendeló e$,oldalúan
gyakorolhatja e]állá5i jogát,

36, Mesrendeló a 3,1, pontban neghalározotr késedeiem miatt l'elmerü]ő kárának érvényesítéséíe isjogosulr,

37. MegTendeló a j5. pont szerinti eljárásrajogo§ult az alábbi esetekben is:

_ Vá]]alkozó ellen csőd_, i'eiszámo]ásj vag} Végel§zámolási e]járás indul]
_ Vál]alkozó méltányo]haró ok nélkúl nem kezdte meg a szerzódés teljesitéSét;
- Vál]alkozó a teljesitést l'elfuggesztelt€ é§ Megrendeló ene irányuló irásbeli fel§zólitásának kézhezvételé1

követő 10 (liz) napon belü] nem lol)tátta]
_ Vállalkozó a ]elen szerzódé§ .endelkezéseivel ellentétesen von be alváIlalkozót Vagy egyéb közremúködót

a leLjesítéSbe;
- Vállalkozó egyéb súlyos Szerzódésszegést köVet el,

]8, Megrendeló fiZetési késedelne esetén Vállalkozó a Kbr, rendelkezéseinek megfele]óen jogosull azonna]i besze-
dési megbizást benr.liitani. illelóleÉ a Ptk, Szerjnli kéSedelmi kamatot követelni.

lx,
Elállás a sz€ízódé§től

39. A Megrendeló a szerzódéstói bámjkor elá]]hat, köteles azonban a VálLaLkozó kárát negtéríteni,

Ha a munka végzése során a tények aíra engednének következletést. hog}r a teljesités hibás lesz, a Megrendeló a
fogyatékosság kiküszöbölésére őzött megf'ele]ó hatándó sikerlelen eltelte uiin gyakorohatja a hibás telje§itéSé-
bő] eredójogokat.

40, Anennyiben a vállalkozó a befejezési haráridóhöZ képesr több min1 30 (haminc) napos késedelembe kerúl. az
a]ánlatkérónekjogában áll az eLálláSijosának gyakorláSa és a]9, ponlban meghatározott kótbér érvénye§ílésén
.uI a Vállalkozót a münkat€rületról levonultarni és a háralevó munkát máS vállalkozóVa] befejeáehri. A már
teljesílelt munkarészeke a Vá]lalkozó garanciális és szavatossági kötelezettségeit aZ ilyen beavatkozáS nem mó
dosília,

x,
Titoktartás

,1] . szerzódó felek megállapodnak abban, hogy ajeLen n€gállapodásban fogialtakat, Valamint a Éljesitésük Során az
eg}másnak átadott információt bizalmasan, üzleti litokként kezelik. EZ érlelemszerúen nem vonatkozjk aíía az
információra. alneLy tirokban lartását jogszabály nem teszi lehetóVé,

42. Ha a Megrende]ó a Vállalkozó teLjesitése révén új elgondolásról. m€goldásról vagy múSzaki ismeretról szerez lu_
domást. ezt a Vállalkozó elózeres hozzájáru]á§a né]iül mással nen közölheri,

xI.

, Nvilatkozatok

43, Fe]ek kije]entik, hogy

, kelló felhatalnazás§al és j oskörre l rende lkealek j e ten szerzódés aláiráSára és teLjesítesere.
, ajelen Szerződés a]áírását az err€ kijelólt vezető. illetóleg a cég igazgató§ága. vagy vezető testúleie sza-

bály§zerúen engedé]yele é9 az megfelel az eríe vonatkozójogszabályi rende]kezéseknek;
- ajelen Szerzódést a fél nevében aláíró szenél} megfeleló, a vonatkozó j ogszabályok által negkivánt re-

gisztrált aláirási j oggal rende lkezik, így részéról a szerzódés aláirása és teljesitése nem eredményezi más.
olyan Szerzódés vagy egyéb j ognyilaikozat megszegéSét. melyben fé]ként szerepel;



, nincs olyan ffiggóben levó kötelez€ttsége vary érdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezótlenül
haüat a,jelen szerzódésben foglaltak érvény€sségére, teljesitésére vagy saját teljesítési készségére, il]etv€
képességére.

44, A jelen szerzódésse] kapcso]ato§ bármilyen kérdésben a f€lek íni§ban tesmek nyilatkozatot egymásnak, ajánlot!
téíivevényes 1evél útján-

xI
Jogviták rendezé§e

45. Felek az esetleges j ogviáikal e]sódl€gesen békés úton, tárgya]ások útján kívánják rendezni, s csup|ín akkor foí-
dulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos íendezés nem vezetett eredmén),r€.

46. Amennyiben a tárgyalások azok k€zdeményezésétól számitott j0 (haríninc) napon be]ü] nem v€zetnek eledmény-
re. úgy felek alávetik magukat a Pápai Jánísbíróság kizírólagos i]]etékességének.

xL
Egyéb rendelkez&ek

4'7 . Az aján|ar] fe]hívás. a dokümenáció, Vállalkozó aj ánlat4 valamint az ezen kivül f€ltett egyéb kérdések és aZ
ezeke adotr vá]aszok ajelen sze.ződés elválasáhatatlan részér képezik, Am€nrryib€n aj€l€n pont szerinti okirat
ok. il]etóleg a.jelen szeízódé§ szövege között eLlentmondás lenne, úgy az előbbi okiatok szöv€ge az iíínyadó.

48, A j€l€n sz€rzódésben nen szabályozott kérdés€kben a Kbt_, a Ptk.. valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok
rendelkezései az irányadók,

Jelen m€gállapodlíst a felek képviseiói elolva§ís és közös értelmezés uán, nint kinyilvánitott akaratuklGl mindenben
rnegegy€Zót, j óvíhagyólag aláírák,

Pápa,2013. április 8. TÁPló KS(ER. l(Fí.
2767 T;piogyöíqye, szenlhálomsáo lér 3

Ádosrám l038]373_r_!3

:Ir-1-1l-g:l- k,
vállaIkozó

Tapio Kiskeresk€delmi K
S2lkai Péremé úg],v€Zetó

Pénzügyi ellenjegyzés:

jegyző

z
aT gazda§ági oszályvezetó

Pápa,2013. ápri]is 8.


