A Megrendelő teljesítésigazolást bocsát ki a Vállalkozők részérea havi teljesítésről,vagy
írásbeli kifogáslistát ad át Vállalkozóknak. A teljesítésigazolása a vállakozői szátmla

5.3

kiállításanak feltétele.

A vállalkozási díj tartalmazza a szolgáltatás teljesítéséhezszükséges eszközöket és
anyagokat, melyeket Vállalkozók kötelesek beszerezni. A váIlalkozásí dij tartaImazza
továbbá a munkákkal kapcsolatban folmerülő minden díjat, adőt és illetéket, jarulékot, a
hibajavítás költségeit az ágazatí és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati
és mérésiköltséget, a felvonulási költségeket, vagyonvédelmi költségeket' a biztosítási
díjakat, a szavatossági és jótállási kötelezettségek költségeit, a szerződés targyanak
rendeltetésszerú haszná|atát biztosító megvalósításhoz sziikséges minden munka
megvalósítását, azaz a végzendő munka megvalósításanak teljes díját. A Vállalkozők a
fenti aron felül semmilyen jogcímen többletköltséget nem érvényesíthet,kivételt kepez a
Megrendelő altal elrendelt pótmunkrák ellenértéke, amelyre Felek a Kbt. előírásait is
figyelembe véve, külön állapodnak meg.

5.4

5.5 Vállalkozókat késedelmi kötbér terheli feladataink késedelmes teljesítése esetére'
amelynek mértéket0.000.- Ft/nap.

A

szolgáltatás nem szetződésszeni minőségben történő teljesítése esetén Megrendelőt
ugyanolyan mértékúkötbér illeti meg, mint a szolgáltatás késedelme esetén aÍra az időre,
mely a hiba bejelentésétől a kifogástalan minőségben történő teljesítésig eltelt.

6.1.

A felek a jelenszerződést közös megegyezéssel bármikor megsziintethetik.

6.2. A felek jogosultak továbbá a jelen szerződést írásos értesítéstttján azonrtali hatal'lyal
felmondani a következő indokok alapián

a) a másik fél késlekedik bármilyen

jelen 'szerződésben meghatározott kötelezettségének
teljesítésévelvagy annak Észletévelés nem teljesíti kötelezettségét az erre vonatkozó
írásos ftgyelmeztetéskézhezvételeután sem, vagy amásik fél szerződésszegést követ el és
nem szünteti meg a szerződésszegés áIlapotát a fél írásbeli felszólítása ellenére sem,

b) Vállalkoző

felszítmolási eljarás vagy végelszámoIás alákerül.

A szerződés megszűnése esetén a Megrendelő köteles megfizetni a Vállalkozőknak a
szerződés megsziínése napjáig elvégzett összes munka teljes díját.

6'3

A feleknek a jelen

szeruődés keretében a díjazással, flzetési feltételekkel, titoktartással, vis
maiorral, közlésekkel és zitrő rendelkezésekkel kapcsolatos jogai és kötelezettségei a jelen

6.4

szerződés bármilyen okból történó megszűnése után is fennmaradnak, és kötelező
érvényiieka felekre, jogi képviselőikre, jogutódaikra, és engedményeseikre is.
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