4'2l Munkaterület átadása:
szerződés aláírását --követő
'
követően a VáIlalkozó a felvonur.i't
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időpontot
\

a napja: a munkaterület átadás napja.

munka megkezdés ének azidőpontja: a
munkaterület átadását követő 3 napon
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4'5l Teljes befejezés, azaz akötbérterhes véghatáridő:
2010. december 15., mely időpontra
a
műszaki átadás-átvételi eljarást sikeresen, fib"
;; hi,irr])-".rt., állapotban le kell zárni és a
Vállalkozónak át
a!n1 a beépítésrekenilt_öso.r*rryira, zarőt
hiánytalanul a Megrendelő
\eJt.
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Vállalkozási díj

A vállalkozási díj a befejezés

munkahelyi adottságok,

az

prognosztizáIt egyössz egú átalányár,
amely a

'o:|^".1!T..
Ajániatkérési'
őot<umentacio alapján

felülvizsgálatának figyelembe vétjével-^k.'u,r,
-.gr'áij' ozásra,
tételes és beiirazott költségvetés alapján
. (3. szarnű-áten.q
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Váilalkoző

szerződéshez mellékelt

A vállalkozási díj tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításrínak
teljes költs égét'
cserélendő leszállított nyítászárők vételárát
i.. Á''áirJr.s'J.iq","ár;Lru továbbá aa
munkríkkal kapcsolatban felmerülő minden
ai1at, iaotJ, irl.tor."t, járulékot,
az átadás-átvételi
eljrírás' a birtokbaadás, a hibajavítás költségeii,
áeÁ1^
szabványoknak
megfelelő
minősítési vizsgálati és mérésikoltséget,21 9sveb
u
6r"onulási
költségeket,
vagyonvédelmi
költségeket' a biáosítási díjakat, a
szavatossági és jótállási kötelezettségek
költségeit, a
szerződés targyánakrendeltetésszerű
haszn álatát-biztojto *.guutósításhoz
,i,ikség", minden
munka megvalósítását,
a végzendőT}"kl -"guu1Jrirasiínak teljes díját.
.azaz
A Vállalk oző a
fenti áron felül semmilyen jogjrnen többletktirrrEg"i-r,.^
érvényesíthet,kivételt képez a
Megrendető által elrendelt- pit-.,ot,lt ellenérték?,
u-"ry.. Felek a Kbt. előírásait is
figyelembe véve, külön állapoának met.
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A szerződés végrehajtásával kapcsolatban felek
azalábbi díjazásbartállapodnak
és díj összesen átalrínyáron:
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Azaz: Huszonkettőmillió-né gyszánharmincnyolcezer-kettős
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Fizetósi feltételek:
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számla benyújtásának feltételei, melyek
a vonatkoz
a sikeres mríszaki átadás-

átv

ő

szétmlamellékleteiis

étel,

az átadásidokumentáció és mellékleteinek
átadása , w&vr\
azokAjánlatkérő
/l
vagy
megbízottjának részérő] történő jóv anugyi'i, --vE'
a munkaterület rendeltetés szerinti
visszaszolg áltatásaAjránlatkérő tészére,
teljesítésigazolása
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