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6.4I Megrendelő a benyújtott és elfogadott számlát az 5.L pontban részletezettmellékletek
megléte alapján egyenlíti ki Vállalkoző bartkszámlájára, a számla kézhezvételétőlszámított
napon belüli átutalással. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Ptk. 301/A.
$-a (2) és (3)
_60
bekezdésének megfelelő mértékűkésedelmi kamatot tartozíkmegftzetni a Vállalkozőnak. A
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy mivel a vállalkozási dij a támogatási szerződés alapján áll
Megrendelő rendelkezésére, így a.váIlalkozói díj csak akkor kerülhet kifizetésre, amennyiben
a sztikséges pénzösszeg az NFÜ-től Megrendelő szélmlájára érkezik. Az ebből eredő
esetleges késedelem Megrendelőnek fel nem róható, késedelmi kamat erre az időre nem
követelhető.
6.5t

Felek rögzitik,Itogy az Art.36/A.$ (1) bekezdése alapjan a jelen szerződéstárgyának
,,teljesítéséhezkapcsolódóan a Kbt. szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti
alvállalkozó(k) közötti szerződések, valamint minden további' a polgári jog szerinti
alvállalkozó(k) között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó
módon szúmított200 000forintot meghaladó kilizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybe vett
alvállalkozónak a teljesítésért- visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetbén ftzethet,

ha
a) az alvállalkoző bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30
napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel aköztartozásmentes adőzői adatbézisban."

7.l

Vállalkozókötelezettségei:

7.1l

Vállalkozó köteles a munka megkezdése előtt a munkákkal érintett teniletről hiteles
állapot-felvételi dokumentációt készítenivagy készíttetniés azt a Megrendelő tészéte,még

a bontasi munkák megkezdése előtt átadni.

7.2t Vállalkozó a Ptk.

szabáIyai szerint felel az általa okozott karokért. Káreset
bekövetkezését minden esetben jelenteni köteles a Megrendelőnek, amelyről haladéktalanul
jegyzőkönyvet kell felvenni. A Vállalkoző áIta| okozott károk megtérítésének
költségeit
Megrendelő j o go sult Vállalkozó számláj áből be számítás sal vi s szatartani.
7,3l A Vállalkozó megtérítia Megrendelő mindazonkárát, költségét' veszteségét,valamint
harmadik személyek ig?nyeibol rataao kárát,amely a Vállalko zót és alvállalkozók szándékos,
gondatlan, szakszerűtlen vagy egyébkéntfelróható magatartásából fakad.

7.4l Vállalkozó

köteles a munkaterület átadás-átvételtől a műszakí átadás-átvétel
lezárásáig építési-'bontási-, szerelési-, munkavédelmi naplót vezetni, s azt a helyszíni
irodájában tartani, a l9ll2009.(IX.IS') Korm. rendelet előírásai szgrint. Az építésinapló
tartalmazza naponta a munkamenetet' a teljesítményt, a létszámot és az idojaiasi
körülményeket' továbbámindazon adatokat és körülményeket, melyet a vonatkozó jogszabály
előír.

7.5l A Vállalkozó a munkálatokra csak a technológiában jártas, szakképzett, megfelelő
gyakorlattal rendelkező, megbízható, munkajogilag rendezett helyzetű munkaerőt
alkalmazhat.

7.6l Vállalkozó köteles a munkát a Megrend elő által készítettkiviteli tervdokum entáciő, a
vonatkozó szabviínyok és előírások alapjrán kompletten megvalósítani, hiba és hirínymentes
állapotban, és azt üzemelésre, használatra alkalmas állapotban a Megrendelő részérea
szerződésb en rögzített határidőre átadni.
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