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a szerződés szerinti munka pénzigyifedezete a KEyP5'3'0/A/09-2010-0007 kódszámi,- energia-megtakarítási
pályázat 'áiopia, a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Weűelényi
út 20-22.- NFÜ), mint támogató
képviseletébeneljarő
Köz.ponf' Energiáhatékonysági, Környezetvédelmi és
Energia Információs'Errergia
Ügyniikség Nonprofit Éorlátolt F'eIeIősségű Társaság,
mint
közreműködő szerv.ezet ós á MegrJndevi ana aaiii^rgatási
szerződés (a továbbiakban:
Megrendel^ő kijelenti, hogy

támogatási szerződés) szerint rendelkezésre áll.

6'3l Vállalkozó a számviteli és ÁFa. törvény előírásainak megfelelő,
szabályszeriien
kiállított számlát nyujthat be a teljesitésigazolási k<lvetőe",
_ -'--^') 'w
; ;;lj-.?e-s^i!Lora,
lvrJvgrlvoró
-és annak

mellékleteinek a

csatolásával.
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Megrendelő a benyújtott és elfogadott számlát az 5.I.pontban
részletezettmellékletek
megléte alapián egyenlíti ki Vátlalkoró b*rk"ránlájiÁ'
a számlakézhezvételétől számitott
60 napon belüli átutalással. Megrendelő fizetési
késeáelÁe esetén a Ptk. 30I/A.$-a (2) és (3)
beke-désének megfelelő mértékűkésedelmi k;-;,;;;'"
zik megftzetni a Yá|lalkozőrrak. A
VáIlalkozó tudomásul ueszi, hogy mivel a vállalko
zási dij a támogatási,szerződés, alapján áll
Megrendelő rendelkezésére,ig{avállalkozőioi; csat
aúor kerülhet kifizetésre, amennyiben
a szükséges pénzösszeg az Nr'Ü-t<il Megrendelt; szadaJá.';;k;;ik.
iz ebb<il eredő
esetleges késedelem Megrendelőnek fel nóm
roható' késedelmi kamat erre az időre nem
követelhető

6'?.t Felek rögzítik, hogy az ArÍ. 36/A. $ (1) bekezdése alapjrín a jelen
szerzódés tárgyának
teljesítéséhezkapcsolódóan a Kbt.
nyertes 4intattevo és a Kbt. szerinti
''.ii'rti ;il;
alvállalkozó(k) közötti szerződések, valamint
további, a polgári jog szerinti
alvállalkozó(k) között megkötött vállalkozásr szerződések
atapjaironeí'o,-" havonta nettó
mód'on szdmított 20!.000forintot meghaladó ki|ízetésnéta
kifizetést teljesítő a){;r"rr;';;;
alváIlalkozónak a teljesítésért- vissza]tartási köielezettsóg
nélkül - abban az esetben ftzethet,
ha
a) az alvállalkoző bemutat, átadvagy megküld
a tényleges kifizetés időpontjától szrímított30
napnál nem régebbi nemlegesnek minősüú egytittes
áa,o'1gazotast, vagy
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel
akozártoza.Á"rriá u dózői adatbénisban.
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Vállalkozó köteles a munka megkezdése előtt a munkákkal
érintett területről hiteles
állapot-felvételi dokumentációt készítenlv agy l<eszittili;;
; ;_"M;;;;a"io .er'ere, még
7

a bontási munkák megkezdése
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Vállalkozó

előtt átadni.

? Ptk.

szabályai szerint felel az általa okozott károkért.
Káreset
t ;i;i.. ; Melrendelőnek, amelyről haladéktalanul
i.t.''t.''i
jegyzőkönyvet kell felvenni. a vala1t<ozo
által ok&ott károk megtérítésé;;il;il;;;
Me grendel ő j o go sult Y állalkozo szani1 au ot
u.''á-ita, *Ji rri s rrutu.t*i.
7'3l A Vállalkozó megtérítia}IegrendeIő mindazon
kiírát, koltségét, veszteségét,valamint
harmadik személyek igényeiből atáao kT?t,amely
Veirurt" ző és atvállalkozók sziíndékos,
bekövetkezését minclen esetben

gondatlan, szakszenitlen Vagy egyébkéntfelróható
"
magatartásából
fakad.
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a munkaterület átadáS-átvételtől műszak átadás-átvétel
Iezárásáig építési-,bontási-, szerelési-' munkavédelmi
naplót vezetni, s azt a helyszíni
Vállalkozó köteles

a
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