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13.3/ Vállalkozó képviselője kijelenti, hogy Vállalkozó képviseletére és a jelen szerződés
-összeftiggésben

aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel
felmerülő krírokérta polgári jo g szabályai szerint felelősségget iártozit< Megrendelő felé.

l3.4t VáIlalkozó kötelezettséget vállal, hogy tátgy szerinti munkával

tevékenységesorán a Megrendelő érdekeit messzemenően szem előtt tartja.

kapcsolatos

Vállalkozó jelen szerződés egyid ejíi aláirásával kijelenti, hogy rendelkezik a szerződés
taryyára is kiterjedő és megfelelő, a kivitelezés teljes időtartu^*u vonatkozó, órvényes
13.5/

felelősségbiztosítással.

l3.6t Yáilalkozó ezúton is megerősíti minden közbeszeruesi eljárás során tett nyilatk ozatát,
továbbá felelőssége tudatában kijelenti, hogy azok tartalmi és jelen szerződés kciz<itt
ellentmondás nem áll fenn.
l3.7t Yá|talkozó a vál|alt feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel,
munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat. Vállalkozó rendelkezik a
dolgozóinak személyre szóló balesetbiztosítással, mely olyan munkahelyi baleset-és
rokkantbiztosítás, amely bármely dolgozőjának, bármely követelését _ beleértve a TB
viszontk<jvetelésétis _ fedezi. Elozőek értelmébenMegrendelő felé Vállalkozó semmilyen
követelést nem támas zthat.

13.8lYáilalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítése érdekébenalvál|alko2őt igénybe vesz/

nem vesz igénybe I .

l4J

Felek a jelen s_zerződés teljesítésévelkapcsolatos nyilatko zataikat kizárőlagírásban:
építésinapló, levél, fax, e-mail útján közlik egymással. Az értesítésszemélyes tézbesítés
esetén a másik fél- által átvétel napján, postai ktildemény esetén a postai iértivevényben
feltiintetett napon' faxon t<jrtént továbbítás esetén pedig a fax megkiildoset igazolőjeleníésen
feltiintetett idő pontban teki nthető k<jzö l tnek.

15.t Jelen szerződésben foglalt brírmely jog késedelmes érvényesítése,illetőleg
érvényesítésénekelmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről
való lemondást, illetvé
valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítésenem zárJa ki a többi, illetve a
fennmaradó jog érvényesítését.
l 6./

Titoktartási korlátozások

16.1/ Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szeruődéssel összefiiggő
- Vállalko zőt érintő _
adatok nem minősülnek üzleti titoknak, azok nem tarthatóák vissza üzleti titokÍa
hivatkozással' amennyiben azok megismerésétvagy nyilvánosságra hozatalát törvény
közérdekből elrendeli. Megrendelő azonban nem rrózna4a nyilvánósságta azokat a jelen
szerződéssél összefiiggő adatokat, amelyeknek megismerése a Vállalkozó üzleti tevékenysége
végzéseszempontjáből aránytalan sérelmet okozna _ igy különösen technológiai etiaiasá,

műszaki megoldásra, know-how-ra vonatkoző adatokat-' és amelyek nyilvános.ág.a bőzatalát
a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában kifejezetten és elkülönített
módon (mellékletben) megtiltotta. Vállalkoző tudomásul veszi, hogy a fenti tilalom nem
l

A kívánt rész aláhÚzandó.
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