alvállalkozókat, az általuk végzett tevékenységmegnevezésévela munka megkezdése előtt
Megrendelőnek írásban bejelenteni. A közbeszerués értékének,azaz a jelen szerződés
értékének'l0 %-át meghaladó mértékben csak azok az alvállalkozók vonhuiók b., akiket a
Vállalkozó az ajánlatában megnevezett. Az ilyen 10 oÁ feletti alvállalkozó sem vonhat be a
saját szerzódése értékének10 oÁ-át meghaladó mértékbenteljesítési segédet. Ha a

szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok követke ztében- beállott
lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt
alvállalkozőval, a Megrendelő más megjelölt szervezet közreműkridéséhez ishozzájérulbat'
ha . az megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott
k<jvetelményeknek.
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8.2t

$ (5) -(6) bekezdésébenfoglaltak betartását.

Vállalkozó jogosult az elvégzett és műszaki ellenőr által átvett és igazolt munkára a

szerződés 5. pontjában meghatározott feltételek alapján

számlátbenyújtani.

i'

8.3/

Vállalkozó jogosult előteljesítésre. Az előteljesítésről a Megrendelőt előzetesen,
legalább 5 nappal korában és írásban értesíteni kell, és ennek végrehajtásara kizaúlag
előzetes közös megegyezés alapján kerülhot sor.

8.4l

Vállalkozó jogosult tervezői művezetést kérni a Megrendelőtől' azon munkiík
vonatkozásában, ahól aZ a megítéléseszerint sztikségesséválik. Erre vonatk oző igényét
írásban, 3 nappal korábban ' a szakágitervező megjelölésével - kell bejelentenie'
9.t

Megrendelő kötelezettségei

9.1l

Megrendelő köteles a munkaterületet a Vállalkozőnak a szerződés 4.2. pontjában
szereplő haüíridőre' munkavégzésrealkalmas állapotb an átadni. A Megrendelő a területen
viz- és aramvételezési lehetőséget biztosít.
g.2t AVállatkozó által vezetett, a helyszínen rendelkezésre álló építésinaplót a Megrendelő
műszaki ellenőre ellenőrzi' és kimutatható módon véleményezi,ill. ellenjegyzi.

g.3t

Megrendelő köteles Vállalkozó készre jelentése alapján a múszaki átadás-átvételt
megkezdeni, és végátadás esetén - amennyiben jogos minőségi, mennyiségi illetve műszaki
kifogás nincs, azaz nincs a létesítményrendeltetésszerű használatát akadályoző lliány vagy
hiba - aműszaki átadás-éttvételi eljárást lefolytatni, és.a létesítménytátvenni. A megkezdett
műszaki átadás átvételi eljárást a Megrendelő köteles a lehető legrövidebb ésszení időn belül'
de legkésőbb a megkezdéstől számított 3 munkanapon belül lezárni és a teljesítésigazolást
kiadni, ha annak a feltételei fennállnak.

Ha a műszaki átadás-átvétel a megkezdéstől számított 3 munkanapon belül a Vállalkozó
hibás, vagy hirínyos teljesítése miatt nem zárható le, akkor a megkezdett átadás-átvételt meg
kell szakítani (elismerés megtagadása) és az átadás-átvételre vonatkozó eljárást a Vállatkozó
ismételt készrej elentése alapj án kel l i sméte lten l efo lyatni.

g.4l

Megrendelő köteles Vállalkozó számláját a szerződés 5. pontjában szereplő
feltételekkel, átutalással kiegyenlíteni. Megrendelő a Vállalkozó végszámlájáből- a
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