VÁLLALKOZÁSI

SZERZŐDÉS

amely létrejött
egyrészről a Győr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási
9021 Györ, Városház tér 1., képviseli: Hegyi Zoltán,
továbbiakban:
Megrendelő),

Önkormányzati
Társulás
(székhely:
a Társulás Elnöke) mint megrendelő (a

másrészről a SPECTRUM
Laborawrium
Mérnöki Kft. (székhely: 9028 GyOr, FehéNári út 75.;
cégjegyzékszám:
08-09-023139;
adószám:
23825134-2-08;
képviseli:
Dr. HONáth Lajos
ügyvezetö) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)
között
az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek

szerint:

1.
Előzmények
1.1.

Megrendelő
mint ajánlatkérö közbeszerzési
eljárást folytatott le a közbeszerzésekről
szóló
2003.
évi
CXXIX.
törvény
(Kbt.)
IV.
fejezete
alapján
a
Győr
Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás területén lévő bezárt, rekultivált települési
szilárdhulladék
lerakók utógondozási
feladatainak
ellátása körébe tartozó vizVizsgálatok
elvégzésére. A közbeszerzési
eljárást megindító ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos
Lapjában (TED) 2012. január 4. napján 2012/S 1-001655iktatószám
alatt került közzétételre.

1.2.

A Megrendelő a Vállalkozót hirdetté··ki a fenti tárgyban a közbeszerzési
melyre tekintettel a felek a jelen vállalkozási szerződést kötik.
II.
A szerződés

eljárás nyerteseként,

tárgya

2.1.

A
Megrendelő
megrendeli,
Vállalkozó
pedig
elvállalja
a
Györ
Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás területén lévő bezárt, rekultivált települési
szilárdhulladék
lerakók utógondozási
feJadatainak
ellátása. körébe tartozó vízvizsgálatok
elvégzését
a jelen
szerződésben
és annak
mellékleteiben,
valamint
a vonatkozó
jogszabályokban
- különösen a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben - foglaltak szerint.

2.2.

Az utógondozási feladatok jelen szerzödés alkalmazásában
különösen
foglalják magukban: 34 bezárt hulladéklerakó
terUletén csapadékvíz,
víz, felszín alatti víz minőségi vizsgálatok elvégzése.

A felek jogai

az alábbi feladatokat
csurgalékviz,
felszíni

Ill.
és kötelezettségei

3.1.

A Vállalkozó

a)

A Vállalkozó
által a jelen szerzödés
alapján teljesítendő
feladatok
szerződés
alapjául SZOlgáló közbeszerzési
eljárás műszaki leírása
szerződés 1. sz. melléklete,

fő kötelezettségei

b)

A Vállalkozó minden tőle elvárható intézkedést köteles megtenni, és a rendelkezésére
álló
jogi, pénzllgyi és szervezési eszközökkel biztositani azt, hogy szerződéses tevékenysége
a
tervezett,
illetve a szerződésben.
foglalt határidőig . maximális
hatékonysággal,
az ezen
idöszak alatt adódó összes tevékenység jó minőségben,
a mindenkor hatályos jogszabályok
szerint történO elvégzéSével valósuljon meg.
egyéb

részletes lelrásét
tartalmazza,
mely

a
a

3.2.

A Vállalkozó

a)

A Vállalkozó
szerződéses
kötelezettségeit
a jelen szerződés
és annak mellékletei,
az
ajánlattételi felhivás és dokumentáció,
valamint a közbeszerzési
eljárás során keletkezett
egyéb dokumentumok
tartalma szerint köteles teljesiteni a Megrendelő érdekében és annak
utasításai szerint, a hatályos jogszabályokkal,
hatósági engedélyekkel
és szakmai-etikai
elölrásokkal összhangban

kötelezettségei

b)

A Vállalkozó köteles a Megrendelő figyelmét felhívni annak célszerűtien, szakszerűtlen
vagy
jogszerűtIen
utasításaira.
Amennyiben
a Megrendelő
célszerűtien
vagy szakszerűtlen
utasítását a figyelmeztetés
ellenére fenntartja, azt a Vállalkozónak
a Megrendelő kizárólagos
kockázatára teljesítenie kell.

c)

Vállalkozó a vízvizsgálati eredményeket
tartalmazó jegyzőkönyveket
negyedévente
(február
28-ig, május 31-ig, augusztus 31-ig és november 30- ig) biztositja Megrendelő részére. Ezen
felOl február
28-ig elkésziti "lerakónként "a vizsgálatokat
tartalmazó
éves összefoglaló
jelentést, mely a vonatkozó határértékekkel
történő összehasonlítást
is tartalmazza.

3.3.

Alvállalkozók
A Felek tudomással birnak róla, hogya Kbt. 304. §-ának (1)-(3) bekezdése alapján a jelen
szerzödést
kizárólag
a Vállalkozó
teljesítheti.
A Vállalkozó
teljesítésében
csak az
ajánlatában
(2. sz. melléklet) megjelölt - a beszerzés értékének tiz százalékát meghaladó
mértékben
igénybe
venni
kivánt
- alvállalkozó
működhet
közre,
továbbá
köteles
közreműködni
Kbt. a 69. § (8) bekezdése szerinti esetben a megnevezett alvállalkozó, Ezen
alvállalkozók
sem vehetnek igénybe sajátteljesitésük
tiz százalékát meghaladó mértékben
alvállalkozót
vagy teijesitésisegédet.
Amennyiben-a
szerződés kötést követően
~ a
szerződéskötéskor
előre nem látható ok következtében
- beállcitt lényeges körülmény, vagy
az alvállalkozó bizonyltható
hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem
lenne teljesíthetö
a megjelölt
alvállalkoz6val,
az Megrendelő
más megjelölt
szervezet
(személy) közreműködéséhez
is hozzájárulhat,
ha az megfelel azoknak a Kbt. 69, § (2)
bekezdése szerinti műszaki-szakmai
alkalmassági
minimum követelményeknek,
melyeknek
az Vállalkozó
a közbeszerzési
eljárásban
az adott alvállalkozóval
együtt felelt meg A
Vállalkozó a bevont alvállalkozókért
úgy felel, mintha maga járt volna el.

3.4.

A teljesitéshez

a)

A szerződés teljesítéséhez
szükséges technikai és egyéb feltétel biztosítása a Vállalkozó
költsége és feladata, ideértve a munkavégzéséhez
szükséges eszközök, járművek és egyéb
munkafeltételek
biztosltását,
valamint a Vállalkozó által a teljesitésbe
bevont valamennyi
személy igénybevételéhez
kapcsolódó valamennyi költség (szállás, utazás stb.) viselését.

szükséges

technikai

feltételek

biztositása

b)

A Vállalkozó
a jelen szerződés
aláírásával
megerősíti,
képező szolgáltatás elvégzéséhez
szükséges valamennyi
valamit szavatolja ezen engedélyek fenntartását.

3.5.

A Megrendelő

a)

A Vállalkozó
szerződésszerű
teljesitése esetén a Megrendelő
dij fizetésére
nagyságáról és megfizetésének
feltételeiről a szerződés IV. pontja rendelkezik.

b)

A Megrendelő köteles mindazon tényt, információt vagy dokumentumot
megfelelö idöben a
Vállalkozó rendelkezésére
bocsátani, melyek a jelen szerződés teljesítéséhez
szükségesek.

hogy a jelen szerződés
tárgyát
hatósági engedéllyel rendelkezik,

kötelezettségei
köteles.

A díj

3.6.

EgyüttmOkődési

a)

A feleket a jelen szerződés
fennállása
alatt, különösen
a tájékoztatás
terén, egymás
irányában
fokozott
együttműködési
kötelezettség
terheli.
A Vállalkozó
részéről
a
Megrendelövei
történő
együttműködés
magában
foglalja
különösen
a folyamatos
információcserét,
a szükségszerű
tájékoztatást,
egyeztetéseket,
konzultációkat,
a
Megrendelő ez irányú kérése hiányában is.

kötelezettség

b)

A felek kötelesek egymást haladéktalanul
tájékoztatni
minden olyan körülményről,
mely a
szerződés teljesítését
érinti, különösen azokról, melyek a szerződés
határidőben történő
teljesitését
akadályozhatják
vagy veszélyeztethetik.
A felek az értesftés elmulasztásából
vagy késedelmes teljesítéséböleredő
kárértteljes
felelősséggel tartoznak,

IV.
A vállalkozási

dij és annak

megfizetése

4.1.

A Vállalkozó
a jelen szerzöqés 2.1. pontjában megjelölt . szolgáltatások
teljes körO,
határidőben történő ellátásaért 2013. július -1-i9 az alábbi dljazásra jogosult: 15.542.220 Ft+
ÁFAJév

4.2.

A díj magában foglalja
járulékat és dljat.

4.3.

A Vállalkozó jogosult - évente július 1-i fordulónappal
közzétett éves inflációs ráta 95%-ával megemelni.

4.4.

A Vállalkozó - a szerződésben
foglalt feladatek szerződésszerO
teljesftése
esetén negyedévente
jogosult ~ a 3~ sz.- mellékletbenszereplö
ajanlati ár részlelezése
szerinti
tételes elszámolás alapján - számlát kiállítani. A számla kiállítás feltétele a Megrendelő által
a Kbt 305. § (1) bekezdése szerint teljesítési igazolás kiadása.

4.5.

A Vállalkozó kijelenti és szavatol azért, hogya Pénzügyi ajánlatában megadott díjak a jelen
szerződés szerinti egyes feladatok kiváló minőségben és teljes körOen való megval6sltására
megfelelő fedezetet biztosItanak.

§ (3)-(6)

ellátásával

bekezdése

összefüggő

valamennyi

költséget,

- az előző évi díjat a KSH által

4.6.

A számlák

A Vállalkozó kijelenti, hogy az ad6zás rendjéről sz61ó 2003. évi XCII. törvény 36/A § (1)-(6)
bekezdésében
foglaltakról a Megrendelő - az Art. 36/A § (2) bekezdésének
megfelelően - a
tájékoztatást
megadta. A Vállalkozó tudomásul veszi azt, hogy a jelen szerződés teljesftése
alapján tőrténő, a nettó módon számított 200.000,Ft-ot (azaz kettőszázezer
forintot)
meghaladó
kifizetésnél
a Megrendelő
a Vállalkozó nak a teljesltésért
- visszatartási
kötelezettség nélkül csak abban az esetben teljesíthet, ha

b)

a Kbt. 305.

feladalok

4.7.

a)

kifizetése

a vállalkozói

szerint történik.

a Vállalkozó bemutat, átad, vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított
30 (harminc) napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazotást, vagy
a Vállalkozó
a kifizetésidőpontjában
szerepel·
8köztartozásmentes
adózói
adatbázisban.

4.8.

A Megrendelö
a köztartozást
mutató együttes adóigazolás
átadása,
bemutatása
vagy
megküldése után a köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. A visszatartási
kötelezettség
az általános forgalmi adóra nem terjed ki. A Vállalkozó továbbá kijelenti, hogy az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglalt rendelkezéseket,
melyek az ő és
alvállafkoz6ja,
illetve a kapcsolt vállalkozások közötti kifizetésekre vonatkozik, ismeri, azokat
betartja.

4.9.

A pénzügyi

4.10.

Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó jogosult késedelmi kamat felszámftásra.
A késedelmi kamat mértékére és esedékességére
a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi
IV. törvény 301/A. § (2) és (3) bekezdése alkalmazandó.

teljesftés

HUF-bantörténik,

előleg foly6sftásáranincs

lehetőség.

V.
Felelősség,

szerződésszegés

5.1.

A
Vállalkozó
szavatosságifelelösséggel
tartozi.k
a
jelen
szerződés
szerinti
kötelezettségeinek
szerződésszerO,határidöben
történő teljesítéséért.
A Vállalkozó szavatol
továbbá azért, hogy a jelen szerződés teljes időtartama alatt a szerződés szerinti feladatai
elvégzése céljából folyamatosan
a Megrendelő rendelkezésére
áll, s biztosltja a szerződés
minőségi teljesftéséhez
szükséges szakértelmet, szakembel10rrást
és technikai hátteret.

5.2.

A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munka tevékenységi
körébe tartozik,
továbbá
az
annak
elvégzéséhez
sZOkséges
tapasztalattal,
szakértelemmel
és
szakemberekkel
rendelkezik, illetve a teljesftés során folyamatosan
rendelkezni fog.

5.3.

Amennyiben
nem vagy

a Vállalkozó
a jelen szerződés szerinti bármely kötelezettségét
egyáltalán. nem teljesfti,
Megrendelő.
kárátalányként
a jelen

határidőben
pont szerinti

kötbérösszegekre
érvényesitheti:

jogosult,'azzal,'

Késedelmi
Feltétele:
Mértéke:

hogya

Mértéke:

'kötbért

meghaladó

kárát

is

kötbér

A Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatainak
teljesltésével
késedelembe esik.
30.000 Ft minden késedelmes
naptári nap után,
időtartama alatt összesen legfeljebb 10.000.000 Ft.
Hibás teljesítési

Feltétele:

Megrendelöa

szerződésszerü
de a szerződés

kötbér

A Vállalkozó
a jelen szerződés
szerinti feladatait nem megfelelően
teljesiti
30.000 Ft minden hibás teljesitéssel
érintett naptári nap után, de a
szerződés időtartama alatt összesen legfeljebb 10.000.000 Ft.

5.4.

Amennyiben
harmadik
személy
a Megrendelővel
szemben
a Vállalkozó
felróható
tevékenységévei
összefüggésben_ igényérvényesltéssel',lép
fel, ,úgy a Vállalkozó köteles a
Megrendelőt
a kártérltés alól haladéktalariul,'menteslteni,
éstevékenységéért
felelősséget
vállalni, kivéve, ha
a kár a Vállalkozó írásbeli figyelmeztetése
ellenére a Megrendelő által fenntartott
célszerQtlen, szakszerűtlen vagy jogellenes utasrtás eredménye;
a Vállalkozó bizonyit ja, hogy a kár elhárítása érdekében a jelen szerződés szerint,
illetve úgy járt el, ahogy az általában elvárható.

5.5.

Amennyiben
a Megrendelő
a jelen szerződés
szerinti jóváhagyással,
információ,
okirat
rendelkezésre
bocsátásával
vagyegyébként
nyilatkozatának
megtételévei
indokolatlanul
késedelembe
esik, úgy a késE:!delem-időtartamávala
Vállalkozó tekintetében
megállapltott
teljesítési határidő megtJosszabbodik.

5.6.

Egyik fél sem követ el szerződésszegést,
ha kötelezettségei
teljesítését
vis maior
akadályozza
meg, amely a szerződés aláirásának idöpontja után következett be. Vis maior
alatt értendők
különösen
elemi csapások,
sztrájkok,
hadüzenettel
inditott vagy anélkllli
háborúk, blokádok, zendlllések,
lázadások, járványok, robbantások, valamint egyéb hasonló,
előre nem látható rendkívüli események, amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel
és amelyeket a felek kellő gondossággal
sem tudnak kiküszöbölní. Ha az egyik fél vis maior
miatt akadályoztatva
van, mindent meg kell, hogy tegyen annak érdekében,
hogy az
akadályoztatás
hatásait elhárltva, minímáliskésedelemmel-teljeslteni
tudja szerződéses
kötelezettségeit.
Ha valamelyík fél úgy véli,:hogy olyan vis maior kőrülmények fordultak elő,
amelyek kihathatnak
kötelezettségei
teljesítésére,
Sionnal
értesítenie
kell a másik felet,
megadva
a körülmények
jellegét,
feltehető
időtartamát
és valószínO
hatását.
Ha a
Megrendelő Irásban másképp nem rendelkezett, a Vállalkozónak
folytatnía kell a szerződés
szerinti
kötelezettségeinek
a teljesítését,
amennyire
az a gyakorlatban
ésszerűen
megvalósítható.
Ha a vis maior körlllmények
90 napon át megszakltatlanul
fennállnak,
bármelyik félnek jogában áll a szerződést 30 napos felmondási idővel megszontetni.

5.7.

A Megrendelő
a Vállalkozóhoz
intézett nyilatkozattal,
a jövőre nézve, azonnali hatállyal
megszüntetheti
a Szerződést, ha:
a késedelmi kötbéreléri
amaximumát;
a Vállalkozó
valamely
szerzödéses
kötelezettségét
súlyosan
és ismételten
megszegi;
a Vállalkozó a Megrendelő által megadott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget
a felhívásnak. hogy szerződésszerO kötelezettségeinek
tegyen eleget;
a Vállalkozó
ismételt felszólítás ellenére sem teljesiti a Megrendelő
által adott
utasitásokat;
a Vállalkozó
a közbeszerzési
eljárás
megindításakor
hatályos
Kbt.-ben
meghatározott
kizáró ok hatálya alá kerU!.

5.8.

A Vállalkozó a Megrendelő részére kUldött.nyilatkoiattal
megszuntetheti
a Szerződést, ha a Megrendelő:

azoJlnalihatállyal

a jövőre

nézve

írásbeli felsz611tás és jogszabályoknak
megfelelő számla benyújtása ellenére nem
fizeti meg az elfogadott teljesítés után járÓ összegeket azok esedékessé válásától
számított 90 nap eltelte után sem; vagy
ismételten, felhívás ellenére sem teljesíti egyéb szerződéses kötelezettségeit.
VI.
Titoktartás
6.1.

A felek titoktartási
kötelezettséggel
tartoznak a szerződéssei
kapcsolatban
tudomásukra
jutott valamennyi információ, megoldás, adat és dokumentum vonatkozásában
a szerződés
időtartama alatt és annak teljesítése után 5 évig. Mindezen információkat
a felek csak a
szerződésszerű
teljesítéshez
használhatják
fel. Amennyiben
a másik fél nem adja előzetes
írásbeli hozzájárulását
- jogszabályban
előírt kötelezettség
kívételével
- a felek nem
közölhetnek a szerződéssei
kapcsolatos, a fentiek szerinti ínformációt harmadik személlyel
ill. nem hozhatják azokat nyilvánosságra ...A VállalkozÓ a szerződés
keretein kivül nem
használhatja
fel a szerződés
teljesítése
céljábÓl
készitett
terveket,
kíadványokat,
reklámfílmeket
és egy egyéb anyagokat,. valamint· a- közvélemény-kutatások
eredményeit.
Felek a jelen pont szerinti kötelezettségeket
kötelesek
érvényesíteni
érintett tagjaik,
alkalmazottaik,
megbizottjaik és alvállalkozóik részéről is.

6.2.

A felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés - a Kbt. szerinti esetleges korlátozásokkal
nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül, így kiadása harmadik személy részére nem
tagadható meg. A felek tudomásul veszik továbbá azt is, hogya
Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. tv. (a továbbíakban:
Ptk.) 81. §-ának (4) bekezdése értelmében az, aki az
államháztartás
valamely alrendszerével
pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot
létesít, kérésre
köteles a jogviszonnyal
összefüggő
és a közérdekböl
nyilvános
adatokra vonatkozóan
tájékoztatást
adni, valamint
azt, hogya
költségvetési
pénzeszközök
felhasználásának
nyilvánosságára
tekintettel a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén
nem tagadható meg.

6.3.

A Megrendelő a jelen szerződés megfelelő teljesltésének
esetére hozzájárul ahhoz, hogya
Vállalkozó
a jelen szerződés
szerínti tevékenységét
referencia-anyagában
feltüntesse. A
Megrendelő
a Vállalkozó
ilyen irányú kérése esetén az erre vonatkozó
nyilatkozatot,
a
szöveg előzetes egyeztetését követően a Vállalkozó részére kiállftja.

A szerződés
7.1.

A jelen szerződés

VII.
időtartama,

módositása

2012. július 1. napján lép hatályba.

7.2.

A felek a jelen szerződést

7,3.

A felek tudomásul
veszik, hogy a jelen szerződést
kizárólag
a Kbt. 303. §-a szerint
módosíthatják.
A
szerzödésmódosítást
a
felek
kötelesek
írásba
foglalni.
A
szerződésmódosltáshoz
a kötelezettségvállalásra,
valamint. az eJlenjegyzésre
jogosult
ellenjegyzése
szükséges.

2017. július 1. napjáig tartó határozott

A viták

Vili.
rendezése;

Irányadó

idötartamra

jog

8.1.

A felek kötelesek megkísérelni bármely vita békés úton történő rendezését,
jelen szerződésből
vagy azzal összefüggésben,
annak megszegésével,
érvényességévei
vagy értelmezésével
kapcsolatban keletkezik.

8.2.

A Szerződésre

mely közöttük a
megszűnésévei,

a magyar jog az irányadó.

Vegyes
9.1.

kötík.

IX.
rendelkezések

A feleknek a Szerződés
szerint egymáshoz
részére, az alábbi címre kell eljuttatniuk:

intézendö

közlései ket az alábbi

személyek

A Vállalkozó
Szervezet:

részére:
Györ
. Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
TársUlás PIU Szervezete
Molnár Tibor
9028 Györ, Rozgonyi u. 44.
06-96/501-298
06-96/501-299
piu.gyor@gmail.com

Címzett:
Clm:
Telefonszám:
Fax:
Email:
A Megrendelő
Szervezet:
Címzett:
Cím:
Telefonszám:
Fax:
Email:

részére'
SPECTRUM· Laboratórium Mérnöki
Dr. Horváth Lajos
9028 Györ, Fehérvári ut 75.

Kft.

+36·30~204-9770
+36-96-433-136
spectrum@arrabonet.hu

A felek a kapcsolattartók
személyében
változásról kötelesek egymást haladéktalanul

vagy fenti adataiban
írásban értesíteni.

bekövetkezett

minden

9.2.

A felek szabályszerű
írásbeli közlésnek tekintik a faxon és e~mailen elküldött írásbeli
üzeneteket is. Kétség esetén.mind levél, mind fax, mind pedig e-mail esetében a kUldő felet
terheli annak a bizonyítása,
hogya
másik fél részére ·alüzenetet
megküldte. Az. üzenet
megküldése
bizonyítható
ajánlott postai küldemény
esetén feladóvevénnyel,
faxUzenet
esetén hiba és megszakításmentes
adást bizonyító fax-igazoló slelvénnyel,
e-mail esetén
pedig a másik féllevelesládájába
érkezést igazoló ülenettel.
Mindkét fél maga felel azért,
hogy elektronikus
kommunikációs
rendszerei védelmére szolgáló megoldásai megfelelőek,
valamint az adatintegritás
védelméhez szükséges eljárásokat - ideértve a vlrusellenőrzést
is
- elvégzi. A felek ugyanakkor
kötelezik
magukat
arra, hogya
szerződés
teljesítése
szempontjából
különösen fontos okiratokat személyesen,
illetve. ajánlott, tértivevényes
levél
utján juttatják el a címzett részére.

9.3.

Felek tudomásul
veszik,
hogy a vonatkozó
jogszabályok,
így különösen
a Kbt., az
államháztartásról
szóló
1992. XXXVIII.
törvény
és a Ptk. szerinti
illetékes
ellenörző
szervezetek
(Állami Számvevőszék,
Kormányzati
Ellenörzési
Hivatal, belső ellenőrzési
szervezetek stb.) feladat- és hatáskörüknek
megfelelően a közbeszerzési
eljárásOkat és az
azok alapján megkötött szerződések teljesltését
rendszeresen
ellenőrizhetik,
s részükre a
jogszabály
szerinti információ
megadása üzleti titokra való hivatkozással
nem tagadható
meg.
Az. illetékes ellenőrző szervezetek
ellenőrzése,
helyszíni vizsgálata
esetén a Vállalkozó
köteles mínden segítséget
a Megrendelő
részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen
lenni, az ellenörzés hatékonysága
és a Megrendelő kötelezettségeinek
megfelelő teljesítése
érdekében.

9.4.

A jelen szerzödés
Vállalkozót illet.

1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

4 példányban

készült,

amelyből

2 példányaMegrendelőt,

Műszaki lelras
Felhatalmazo nYilatkozat beszedésl

2 példánya
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megblzás

<:'1""

teljesitésére

AJánlatl ar reszletezése

,...

~

1!tM8B~

bl

0"

Fel)

b
r-r (;

é/2.~

u: .

,,~>
'V,). ~""

/

l L_ ~

~

~

~

~ ~

'j..

23825~~1>

~t

L

L------'

"'l;;

o~

~ÚMMt~~

