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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 
 
Amely létrejött alulírott szerződő felek között: 
Megrendelő  Gárdony Város Önkormányzat 

2483 Gárdony Szabadság út 20-22 
Adószáma:  15727392-2-07   
Bankszámlaszáma:  
Képviselője:  Tóth István polgármester  
Elérhetősége:   
Számlázási cím: ua. 
.  

a továbbiakban: Megrendelő  

 

Vállalkozó:        
Székhelye:   
Adószáma:         
Cégjegyzékszám:  
Képviselője:  
Bankszámlaszáma:  
Elérhetősége: 
a továbbiakban: Vállalkozó  
között az alábbi feltételekkel:  
 
 
1 A szerződés tárgya /1-s számú melléklet excel táblázat: részletes ajánlat/ 
 
                      nettó:………… + 27 % ÁFA ………………..bruttó  
 A Gárdony Város Önkormányzatának költségvetésében rendelkezésre áll. 
 
A vállalkozási díj, mely fedezetet nyújt vállalkozónak az 1. pontban meghatározott és az árajánlatokban 
részletezett műszaki tartalmú munkákkal összefüggésben felmerült összes közvetlen és közvetett költségére. 
Vállalkozó a jelen szerződés részét képező költségvetést felülvizsgálta, illetve a munkaterületet 
megtekintette, ezért vállalkozó a szállítást, bútor beszerelés során mennyiségi kifogást, többletköltség igényt 
megrendelő felé jelen szerződés megkötését követően nem emelhet. 
Vállalkozó a létesítményt rendeltetésszerű, használatba vételre alkalmas állapotban adja át megrendelőnek. 
A vállalkozási díj a beépítésre kerülő anyagokat is tartalmazza. Az anyagok árainak emelkedése a 
vállalkozói díjra nincsenek kihatással. 
 
3. Határidők: 
 

   
  Befejezési határidő:  Könyvtári állványok esetén 2019 augusztus 21, egyéb bútorok estén augusztus 
31. 
  A Megrendelő előteljesítést elfogad a fizetési feltételek változatlansága mellett. 

 
4 Kapcsolat, teljesítés igazolás 

4.1 Megrendelő részéről: Ocsenás Katalin Igazgató 06308476088 
     4.2. Vállalkozó részéről:  
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5 Számlázás, fizetés 
5.1 A teljesítés elszámolása 2 db számla benyújtásával történik. 
5.2 Első számla befogadása megrendeléskor esedékes 50%  
5.3 Második számla benyújtására az átadás-átvétellel egyidejűleg kerül sor.  
5.4 A számla átutalására a kézhezvételtől számított 8 napon belül kerül sor.   

            Számla kiegyenlítése átutalással a …………………..számú bankszámla számára történik. 

   
6 Átadás – átvétel 

6.1 Vállalkozó köteles a kivitelezési munkát a szerződésben és az árajánlatban meghatározott 
tartalommal és az érvényben lévő szabványoknak megfelelő I. osztályú minőségben a vállalt 
befejezési határidőre teljesíteni. Megrendelőnek joga van az átvételi jegyzőkönyvben a hiányok 
megszüntetésére vonatkozó határidőket megjelölni.  

6.2 Vállalkozó köteles a kivitelezés megvalósítását megelőzően, a tervezett befejezési határidő előtt 
legalább 5 nappal Megrendelőt írásban tájékoztatni az átadás–átvétel megkezdhetőségének 
időpontjáról (készre jelentés).  

6.3  
7 Jótállás és felelősség 

7.1 Vállalkozó az általa elvégzett kivitelezési munkákra a rendeletben előírt jótállást, és szavatosságot 
vállal, ha a Megrendelő a létesítményt rendeltetésszerűen használja.  

7.2 Vállalkozó a munkáját a vonatkozó jogszabályok, szabványok valamint technológiai előírások 
szerint végzi, I. osztályú minőségben. 

7.3 A jótállási időn belüli meghibásodása esetén Megrendelő értesíti a Vállalkozót, és a felek 72 órán 
belül ezzel kapcsolatban egyeztetést tartanak. A hiba jellegétől függően a Vállalkozó, amennyiben a 
hiba kijavítása azonnali intézkedést tesz szükségessé haladéktalanul, egyéb esetekben 8 napon belül 
köteles a hibát kijavítani. 

 
8 Kötbér 

8.1 A befejezési véghatáridő kötbérterhes. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbért 
érvényesít. Késedelmes teljesítésből eredő késedelem esetén Vállalkozó 5.000 Ft/nap kötbért köteles 
Megrendelőnek fizetni, mely összeg a Vállalkozó végszámlájából levonásra kerül.  

 
9 Megrendelői szolgáltatások 

9.1 Vízvételi lehetőség csatlakozási pontja; 
9.2 Elektromos áram vételi lehetőség csatlakozási pontja; 
9.3 Felvonulási terület és megközelíthetőségének biztosítása.  

 
10 Egyéb feltételek 

10.1 Szerződés módosítása csak írásban, közös megegyezéssel a cégjegyzésre jogosultak aláírásával 
történhet. Az eltakarásra kerülő munkarészekről Vállalkozó 3 nappal előbb köteles Megrendelőt 
értesíteni. Megrendelő távolmaradása a munkavégzést nem akadályozhatja.  

10.2 A Vállalkozó folyamatosan köteles a Megrendelőt értesíteni minden olyan körülményről, amely a 
munka határidőben való teljesítését akadályozza. 

10.3 Vállalkozó saját és az alvállalkozói munkájáért teljes körű felelősséggel tartozik. 
10.4 A Vállalkozót titoktartási kötelezettség terheli mindazokkal az információkkal, adatokkal 

kapcsolatban, amelyek a szerződés teljesítése során a tudomására jutott vagy jut. Amennyiben a 
Vállalkozó a titoktartási kötelezettségét megszegi és ezzel a Megrendelőnek kárt okoz, köteles a 
keletkezett kárt megtéríteni.  

11 Vis Major 
11.1 A Vállalkozó érdekkörén kívül bekövetkezett, elháríthatatlan külső ok (természeti katasztrófa, 

időjárási viszonytagságok, háború, blokád, export- illetve importtilalom) esetén kötbérfizetési 
kötelezettsége nem áll be. Vállalkozó az ilyen jellegű eseményről és annak időtartamáról 
haladéktalanul köteles Megrendelőt írásban értesíteni. 

 
12 Jogviták 
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12.1 A szerződésből eredő jogvitákat a felek elsősorban tárgyalásos úton próbálják meg rendezni. 
Amennyiben ez nem lehetséges, kikötik a perértéktől függően a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve 
a Székesfehérvári Törvényszék illetékességét.  

12.2 A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a hatályos építésügyi jogszabályok 
vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

12.3 Jelen szerződést a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, 4 magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. 

 
 
 
 
 
………………………2019………………….. 
 
 
 

……………………………………………… 
 

……………………………………………….. 
                             

 
  

    
A megrendelő nevében ellenjegyző: 
 


