1'3l Megrendelő jelen szerződés alapján vállalkozásba
adj.a,VáItalkozó pedig elvállalja az
l'2 pont szerinti' egyebekben az ajánlatkérési dokumentációban
meghatározott beszerzés I.
osztályu minőségben történő eliégzését,azaz j.i.n
á
szerződéZ--;';r. mellékletében
meghatÍrozott miiszaki leírás szeriiti fiítéstechniiui-geper"eti
berendezések és eszközök
(kazan és kapcsolódó berendezései) leszállítását
Megrendelő részére,továbbá ezen
berendezések beszerelését,rendeltetésszerű használatotbizJosító
üzembe heiyezését az elthez
sziikséges munkálatok teljes köní elvégzésév.l'
;
úé;;á.io_ár,ái"i^igartutott
műszaki
leírás szerint.

1'4/ A Vállalkozó kötelessége a üegrendelő által
szolgáltatott műszaki leírás,
'
dokumentumok felülvizsgálata,
megvalóiítási lehetoségének ellenőrzése, hibáinak
észrevétele,azok kijavításrínak igénylés!.Ugyar'csak
u vatato ző kotelezettsége a méretek
gyrírtás elotti ellenőrzése is. A műszaki
le.írárlnak -"gi.r.ro.n elkészítettmunkrák
hibájáért a
VáIlalkozó krírtérítésifelelősséggel
tartozik,r'a rvreg.;r'detőtől kapott Jotu*"rrturr'ok
hibáját
felismerhette volna' Megrendelőt azonban
i.figyelmeztette, vagy a munkát a
vonatkozó j ogszabályi, szeruődéses, hatósági "o"
előírások .tt.rrer. elvégzi.
1'5/ Amennyiben'i''l* áJ,:l..':- rögzítettminőségi,
illetve műszaki tartalmatérintő kérdés
merül fel' úgy Vállalkozó köteles Migrendelőt
ésá miiszaki ellenőrt haladéktalanul írásban
tájékoztatni, majd a kapott utasításnák megfelelően
tát.t., eljárni. ii1tun oro kizárőlag
Megrendelő jelen szerződést aláírő képviselőj_en.k;i;';;;'
írásbeli engedólye esetén jogosult
a műszaki tartalomhoz képest a munkát
eltérően végezni.

2.l

Szerződés terjedelme:

Váftalkozó az Ajánlatkérési Dokumentációt és az
annak elválaszthatatlan részétképező
Műszaki Tervdokumentációt a feladat meghaÍároza'r'-^-tr.Jg;;;#ffi;

és az elvárhatő
gondossággal tanulmányo.zta és ajánlatát!*:k
megfelelően tette meg. Az
auil;,
Juejff:""ődés a munkák egészérevonatkozik, *iid"n egyéb járuléfos munkával
teljesen

il]';;';

3.l

A teljesítéshelye

3'lt A Yállalkoző a munkákat a ll22 Budapest, Maros u.
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végezni.

alatti címen köteles

3'2/Yáilalkozó kijelenti, hogy a munkaterületet a munkrík
elvégzéséhezszükséges mértékben
megismerte, a munkat":jl., munkavégzésre való
uir.ur*'.agát jelen szeruődés aláírásával
elismeri' Vállalkozó kijelenti továbbá, nogy a il'k;*ület
részeit a rendelke zésre ál!ő
módszerek és technológiák alkalmazusáíal aZ
építőipari szakvállalatoktól elvérhatő
gondossággal felmérte' nem merülhetnek
fel olyan't,i.ur.o.,yek, amelyek lassítanák a
munkavégzést'vagy Megrendelő számára uarmirete
többletköltséget eredményeznének.
VáIlalkozó nem válik jogosulttá semmifele többletdíja
zásra a villalkozői díjon feltil,
amennyiben VáIlalkoző hibás Vagy nem kelloen gondos
helyzetfelismerése

merülnének fel a teljesítés során.

miatt nehézségek

3'3/ Megrendelő köteles a munkaterületet a jelen
szerződésben meghat ározott időben
biztosítani a Vállalkoző részére.Megrenderc rriüaiáüoi.i.ao
későbbi munkatertilet átad'ás
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