9'3l Megrendelő köteles Vállalkozó készre jelentése alapján a műszaki átadás-átvételt
megkezdeni' és végátadás esetén - amennyiben j"ogos minosjgi,
kifogás nincs' azaz nincs a létesítményrendelteiéJszení haszÁálatát
hlu - a műszaki átadás-átvételi eljárást lefolytatni, és a létesítmJ"y,7i""*i.
"í^ailvá)a
A megkezdett
műszaki átadás átvételi e|jrírást a Megrendelő köteles a lehető
teg.oíiaeuu
de legkésőbb a megkezdéstől számiiott 3 munkanapon belül
lJzámi és a teljesítésigazolást
kiadni' ha annak a feltételei fennállnak.
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a muszaki átadás-átvétel a megkezdéstől számított 3 munkanapon belül a Vállalkozó
l'i!í'' vagy hirányos teljesítése miatt nem zárható le, akkor a megkezd ett éúadás-átvételtmeg
kell.szakítani
Ha

(elismerés megtagadása) és az átadás-Átvételre vonátkozó
er;árast aYál?zlkoző
ismételt készrej el entése alapj rín kell i smételten lefolytatn i.

9'4l Megrendelő köteles Vátlalkozó
a szerződés 5. ^pontjában szereplő
-számláját
feltételekkel' átutalással kiegyenlíteni. Megrendelő
a Vállalkozó
szerződéses összeg nettó értékének10 %o -os öiszegét uis.'aturqb jo,aria'i'uiztosítékként,
"eg.',i'"r;já;ől"*u
ha
az nem bankgaranciával kenil teljesítésre

?'?! Megrendelő köte]es a jótállási biztosítékfennmaradó összegét, a 36 hónapos futamidő
lejártát követően a VáIlalkozónak 30 napon belril átutalni
vagy a bankgaranciát
felszabadítani. A Megrendelő'a visszatartott összegről tételes
elszámolást készítés azt a
Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.
g'6t

Megrendelő köteles a vonatkozó. jogszabályok alapján (|9l:20O9.(IX.15.)
Korm.
rendelet) a műszaki ellenőrzést végrehajtani, vátaminúogo, uáilulkozói
igény alapjántewezői
művezetést biztosítani.

A Megrendelő
?Jl
kell tekinteni, mint

jelen szerződésben megnevezett műszaki ellenőrének
az utasításait úgy
a Megrendelő utasításait.

10.l

Megrendelő jogai:

A Megrendelő

a Vállalkozó hibás és/vagy hiányos teljesítéseesetén, amennyiben
!9.'lJ
a
hibás vagy hirányos teljesítés akad,ályozzaa
|étesíIményrendeltetésszerű ha rrÁálutát,jogosult
az elkészijlt munka átvételét megtagadni' Nem tagadiatő meg
kisebb hibák
esetén, amelyek nem akadályozzáka létesítmóny róndeltetésszerű
használatát

az;*é,.i;lú

10'3l Megrende'o-'-1iY"]oPagi, jótállási és kötelező alkalmassági jogait a Ptk. és
a 1 1/l985.
(vI'22) Évu-pu-KM-MÉM--sKN,{rendelpt eloírásai szerint jogosult
Vállalkozó felé

érvényesíteni.

11.t Aszerződés módosítása és megszűnése

lt'L''lJelen szerződés kizrírólag írásban, felek egyező akarataesetén, a Kbt-ben
) -'- -_' foglaltakra is

tekintettel

módosítható.

1t'2t Jelen

szerződ,és megszűnik folek közös
azowtali hatályú rendkívü l i fe lmondása esetén'

megegyezése esetén, valamint Megrendelő
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