rendelkezesére bocsátott területen tárolhat, továbbáköteles

a sajáttevékenységéből

származó
hulladékot folyamatosan összégyűjteni és a munkaterületrol
elszáilííani. Amennyiben
Vállalkoltó a terület tisztántatáiárol nem gondoskoJig
,igy u rvruj..rrielő Vátlalkozó
költségére
a szemetet, hulladékot, építésitormóleket

7'25l Megrendelő

"lriÁ.ítittutiu.

eztÍon tájékoztatja Vállalkozót, hogy a bontott anyagok
kezelésére
vonatkozóan befogadó nyilatkozatokkal rendelkezik
az Ereco ht-től (iTil ;*;'"'L
G-fl{t9s u' 1-3') a1A S A MagyarországKömyezetvédelem
es HuitaJokgazdálkodási Kft9s
től
?360 Gyál, Kőrösi út 53.). A Úontott anyagok elszallításával kapcsolatos szervező munkát
Vállalkozó köteles Megrendelővel egye ztetve elvégezni. ,{ bontótt
anyagokon VáIIaIkozó

tulajdonjogot nem szerezheÍ.

8.l

Vállalkozó jogai

8'1/

Vállalkozó jogosult alválIalkozó igénybevételére,akinek
tevékenységéértúgy felel,
sajátjáért, azonban köteles
áttuíu
foglalkoltatott
vagy foglaIkoztatni kívrínt
alvállalkozőkat, az általuk végzett tevékenység
u Á,rnt u megkezdése olőtt
Megrendelőnek írásban bejelenteni. A kcizbe -";"";;;ésével
rr"íré,értékének,azi a_ jelen szerződés
értékének10 %o-át meghaladó mértékben csak azok
* it aildkozók vonhuíók b", akiket a
Vállalkozó az ajánlataban megnevezett. Az ilyen l0 ,Á iebtti
alvállalkozó sem vonhat be a
saját szerződése értékénekio %-át meghatado mértékben
teljesítési segédet. Ha a
szerződéskötést követően _ a szerződéskötéskor előre
nem láthatő ok követke ztében_ beállott
lényeges könilmény miatt a szerződésvaql a1nak
egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt
alvállalkozóval, a Megrendelő más
-.g;ót,itt
éséiezis hozzájárulbat,
ha M megfelel a kozbeszerzési
eljrírá'r"őér"t_íözremúköd
rbun- '* alvállalkozókra meghatarozott

mint

a

követelményeknek.

Vállalkozó vállalja Kbt. 305.

$ (5)

-(6) bekezdésébenfoglaltak betartását.

8'2l

Vállalkozó' jogosult az elvégzett és műszaki ellenőr által
átvettés igazolt munkiíra a
szerződés 5. pontj áüan meghatároz"tt r.i,Ji"i.t ááo:
u"'''-lát benyúj tani.

8'3/ Vállatkozó jogo'sult előteljesítésr9. A.z e.lőteljesítésről a Megrendelőt előzetesen,
legalább 5 nappal korában és írásban értesíteni keú,
és ennek végrehajtás ára kizfuőlag

elózetes közös

megegyezés alapján kerülhet sor.

8'4/ Vállalkozó jogosult tervezői művezetést kérni a Megrendelőtol,
azon munkák
vonatkozásában, ahol az a megítéléseszerint szükségesse
valik. Ene vonatkozó igényét
írásban, 3 nappal korábban - a szakágitewező megjelölé"sével
- kell bejelent*i..
9.t

9'll

Megrendelő kötelezettségei

Megrendelő köteles a munkaterületet a VáIlalkozőnak
szereplő hatéridőre, munkavégzésrealkalmas állapotb
an átadni.
víz- és iíramvételezésilehetőséget biztosít.

a

A

szerződés 4.2. pontjában
Megrendelő a tenileten

9'2t A Vállalkozó által vezetett a helyszínen rendelke
zésre állóépítésinaplót a Megrendelő
mtiszaki ellenőre ellenőrzi, és kimutatható módon véleménye

zi, ill.

ettenie:,{yii-.

