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Vállalkozási szerződés
TERVEZET

Amely létrejött egyrészről

Név: Gárdony Város Önkormányzat
Székhely: 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
Adószám: 15727302-2-07
Képviseli: Tóth István polgármester
a továbbiakban, mint Megrendelő,

másrészről

Név: …………………….
Székhely: …………………………..
Cégjegyzék szám: …………………
Adószám: …………………………..
Képviseli: …………………………..

a továbbiakban mint Vállalkozó,
a szerződés további részében együttesen említve, mint Felek között a mai napon az alábbi
különös feltétek szerint:

1. A Szerződés tárgya:
Eszközbeszerzés: a Megrendelő megrendeli Vállalkozótól az alábbi közvilágítási
világítóberendezéseket:
- A telepítés helyszíne: 2483 Gárdony, Vasút utca 920 méteres szakaszán.
- 20 darab, PEL EE Sunreflect 1211724 típusú, egy lámpatartó karos, 24 W

teljesítményű, 3340 lumen fényáramú, 6 méter magasságú napelemes/LED-es,
közvilágítási, felületkezeléssel ellátott ( tűzi horganyozott ) acél kandelábert
(továbbiakban: világítóberendezés).

- 20 darab alap-betonfelépítmény a közvilágítási kandeláberek fogadására és
felállítására.

- 20 darab szerelvényezés, beüzemelés, felállítás.
2. Vállalkozó a megrendelést elfogadja.

3. A Szerződés időtartama: határozott, jelen szerződés érvénybe lépésétől számítva a
világítóberendezés teljes üzembe helyezéséig, műszaki átadás-átvételéig tart. Jelen
Szerződés a Felek aláírásával lép hatályba.

4. Teljesítési határidő: Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a jelen szerződés tárgyát
képező világítóberendezést a kívánt kivitelben és minőségben legkésőbb 2019. április
30-ig elkészíti.

5. Felek megállapodásának megfelelően Vállalkozónak felróható okból bekövetkező, 15
napot meghaladó késedelem esetén a Megrendelő a teljes vállalkozói díjból napi 0,5%,
de maximum 10% összegű késedelmi kötbérre jogosult. A kötbér a fizetendő
vállalkozási díjba beszámítható.
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6. A szerződő Felek jogai és kötelezettségei
a. Vállalkozó saját szakértelme és tapasztalatai alapján, legjobb tudása szerint,

különösen a Megrendelő által megjelölt elvárások, utasítások maradéktalan
betartásával, határidőre végzi el feladatát.

b. A Vállalkozó a jelen szerződésből eredő kötelezettségeit át nem ruházhatja,
viszont alvállalkozó igénybevételére jogosult. A Vállalkozó az általa jogosan
igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.

c. A Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét és a felhasználásra kerülő
anyagokat jogosult ellenőrizni.

d. A Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó által ésszerűen kért, a
szerződésszerű teljesítéshez szükséges minden információt késedelem nélkül a
Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. Amennyiben bármelyik fél megszegi a
tájékoztatási és együttműködési kötelezettségét, köteles a másik fél ebből
származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség általános
szabályai szerint megtéríteni.

e. A Vállalkozó a jelen Vállalkozási szerződést akkor teljesítette, ha valamennyi
feladatát a jelen szerződésben meghatározott minőségi és mennyiségi
feltételeknek megfelelően elvégezte.

f. A Megrendelő köteles az általa megrendelt és szerződésszerűen felajánlott
világítóberendezés átvételére, vételárának megfizetésére.

g. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan hiba miatt, amely, illetve
amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű
használatot.

7. A Szerződés teljesítése, átadás-átvétele
A Vállalkozó a világítóberendezést átadás-átvételi eljárás keretében köteles átadni a
Megrendelő által kijelölt, jogosult személynek. Az átadás-átvételt „Teljesítési
igazolással igazolja Megrendelő” melynek alapján Vállalkozó jogosult számla
kiállítására.

8. Vállalkozási díj, fizetési feltételek
A Szerződő felek a Vállalkozót megillető vállalkozási díj összegét
…………………Ft+ÁFA Ft-ban, azaz ………………………….forint +ÁFA
határozzák meg. ………….-Ft + ……………….-Ft ÁFA = …………………….-Ft az
ÁFA-val számított teljes összeg).
A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő az általa leigazolt
teljesítés alapján a vállalkozási díjat a vállalkozó által kiállított végszámla ellenében 8
napon belül, banki átutalással köteles megfizetni a Vállalkozó ………………………
vezetett ………………………………… számú bankszámlájára.

9. Az 1. sz pontban részletezett világítóberendezések tulajdonjoga a világítóberendezések
teljes vételárának megfizetésével egyidejűleg száll át Megrendelőre.

10. Vis maior (elháríthatatlan külső ok)
Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Felek egyikének sem felróható okból (vis
maior) Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit.
Vis maior eseményeknek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel
elháríthatatlan körülményeket (pl. földrengés, árvíz, villámcsapás, tűzvész, egyéb
súlyos természeti katasztrófák, háború, lázadás, forradalom, zavargások,
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polgárháborúk, felkelés, országos vagy nagymérető sztrájk hatása; törvény, jogszabály
intézkedése; egyéb hatósági intézkedés vagy beavatkozás, tilalom, embargó stb.),
amelyek nem függenek Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák Feleket a
szerződés kötelezettségeinek teljesítésében. A szerződéses határidők a vis maior
időtartamával arányosan meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior esemény
időtartama a 30 napot meghaladja, Felek kötelesek egyeztetni, amennyiben az
egyeztetés nem vezet eredményre, bármely Fél jogosult a szerződést felmondani,
minden hátrányos következmény nélkül.

11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre felek a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény vállalkozási szerződésre irányadó speciális, valamint a
szerződésekre irányadó általános rendelkezéseit tekintik alkalmazandónak.

12. Jelen szerződés 2 - 2 eredeti példányban készült Felek mindegyike részére, mely
példányok mindegyike azonos jogi érvénnyel bír.

A Szerződő felek a jelen Vállalkozási szerződést elolvasást és értelmezést követően, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Gárdony, 2019. március …..

…………………………………………. ………………………………………….

Megrendelő
Tóth István polgármester

Gárdony Város Önkormányzata

Vállalkozó
……………………………
…………………………….


