) 24'$-a értelmébena jelen szerződés szerinti árubeszerzés _^_-o
magában foglalja a
nyilászárőkbeállításátés üzembe helyezésétis.

KbJ

|'2t Akozbeszerzési eljarás
?OIO).szeptember 30-án megtartott eredményhirdetésétkövetően
az ajánlattételi felhívás, az ajénlatkérési
dokumentáció és a nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó)
végső ajánlata alapján kerül a jelen vríllalkoz ási szerződés megkötésre. "
1'3l Megrendelő jelen szerzodés alapjan vállalkozásba adja, Vállalkozó
pedig elvállalja az
1'2 pont szerinti, egyebekben az ajánl,atkérési dokumentá.ióbun meghatáÁzott
beszerzés I.
osztályű minőségben
elvégzését,
jelen
azaz
a
szerződéi
2.
sz.
mellékletében
.történő
megbatétrozott műszaki leírás szerinti nyi.lászátők legyártatását
és leszállitását Megrendelő
részéte,továbbá ezennyílászarőkbeszeielését,rendeitétésszerií
használatot biztosító üzembe
helyezésétaz ehhez sziikséges munkálatok teljes körű .rue!'e'eu.i,
u r'i.g"endelő által
szolgáltatott műszaki leírás szerint.

t'4l A

Vállalko_zó kötelessége a Megrendelő által szolgáltatott műszaki
leírás,
dokumentumok felülvizsgálata, megvalosítási lehetőségéneÉellenőrzése,
hibáinak
észrevétele,azok kijavításáiiak igénylése.Ugyancsak aYállálkozó
kötelezettsége a méretek
gyártás előtÍi ellenőtzése is. A műszaki leírásnak
megfelelően elkészítettmunkák hibqáért a
Vállalkozó kártérítésifelelősségg el tartozik, ha Megóndelőtől kapott dokumentumok
hibáját
felismerhette volna, Megrendél,ót azonban .o. i'..n figyelmeztette,
,ragy a munkát a
jogszabályi,

vonaÍkozó

szérződéses, hatósági előírások ellenére elvégzi.

1'5/ Amennyiben
által nem rögzített minőségi, illetve műszaki tartalmat érintő kérdés
|e]ek
m9rül fel, úgy Vállalkozó köteles Mógrendelőt és a mríszaki ellenőrt
hal;JéLalanul írásban
tájékoztatni, majd a kapott utasításnák megfelelően köteles eljárni.
Vállalkozó kizárőlag
Megrendelő jelen szerződést aláírő képviselőjének elözetes i.asuótieng.aJry"
esetén jogosult
a műszaki tartalomhoz képest a munkiít eltérőén végezni.
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Szerződés terjedelme:
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VáJlalko1ó az Ajánlatkérési Dokumentációt és az annak elválaszthat atlan
részétképező
Mtíszaki Tervdokumentációt a feladat meghatározáshoz szükséges
és
-énakil' az elvérhatő
gondossággal tanulmányozta és ajántatát!** megfelelően
tette meg. Az ajánlat,és így a
jelen szeuődés a munkák egészérevonatkozik,
-iid.n egyéb járuléfos munkával teljesen
készen. A kiviteli tervek tartalmazzák a szállítandó nyílá szánőb'ra
és azok beszerelésére
vonatkozó mennyiségi és minőségi követelmények meghitározását'
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3.t

A teljesítéshelye

3'1t A.Yállalkoző a munkákat
vegeznl.

a

t122 Budapest, Maros

u' 16/B sz. alatti címen köteles

3'2tYáilalkozó kijelenti, hogy a munkaterületet a munkák elvégzéséhezsztikséges
mértékben
megismerte, a munkalerület munkavégzésrevaló alkalmasságut;"l"r,
szerződés alákásával
elismeri. Váltalkozó kijelenti tovabbá, hogy a munkaterület részeit
a rendelke zésre állő
módszerek és technológiák alkalmazásáial aZ építőipari szakvállalatoktól
elvárhatő
gondossággal felmérte' nem merülhetnek fel olyan kcidihények,
amelyek lassítaniík a

