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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Gárdony Város Önkormányzat (székhelye: 2483 Gárdony,
Szabadság út 20-22.; adószám: 15727392-2-07; statisztikai számjele: 15727392-8411-321-07;
képviseli Tóth István polgármester), mint megrendelő – a továbbiakban Megrendelő - ,

másrészről

KONTUR PLASZTIKA Szobrász Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:
2013 Pomáz, Jázmin u. 8., Cégjegyzékszám: 13-09-192078, adószám: 14518995-2-13),
képviseli: Kontur András ügyvezető, mint vállalkozó – a továbbiakban Vállalkozó -,

együttesen a felek - a továbbiakban Felek -, között a mai napon, a következő feltételekkel:

1.) A szerződés tárgya

A Megrendelő megrendelése alapján Vállalkozó elvállalja a Gárdony város Dinnyés
településrészében egy bronz gólya szoborpár felállítását.
A munka magába foglalja az alapozást, a szobor felállítását, a helyszíni szereléshez
kapcsolódó minden anyag beszerzését, és a szállításokat is.

2.) Szerződés összege:

A Felek a jelen szerződés szerinti munkák teljesítésének ellenértékét 3.149.606 Ft + ÁFA,
azaz bruttó 4.000.000 Ft összegben, azaz bruttó Négymillió forintban határozzák meg. A
részletes árajánlat a szerződés mellékletét képezi.

3.) Elszámolás, számlázás

A vállalkozói díj elszámolása a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott munka
elvégzését követően a Vállalkozó által – a munka teljesítése és igazolása után – kiállított
számla benyújtásával történik az alábbiak szerint:

1. előlegszámla, szerződés megkötését követő 15 napon belül a szerződéses
összeg 50 %-a: 1.574.803 Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.00.000 Ft

2. végszámla, az oszlop kész állapotban
Végszámla, a gólya szoborpár helyszíni felállítása, jóváhagyása és
teljesítésigazolás után, a fennmaradó 50 %-a: 1.574.803 Ft + ÁFA, azaz bruttó
2.000.000 Ft

A Megrendelő a Vállalkozó által a szerződéses összegről kiállított számlát a kézhez
vételtől számított 8 napon belül átutalással kiegyenlíti.

A Vállalkozó számlaszáma: Budapest Bank Nyrt. 10103881-40312400-01004005
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A késedelmes átutalás esetére a Megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamat
mértékével azonos összegű késedelmi kamatot vállalja megfizetni.

4.) Teljesítés, határidők

a./ Vállalkozó jelen szerződés szerinti munkák teljesítését 2019. ……..-ig vállalja.

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

b./ A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés akkor minősül teljesítettnek, ha
a műszaki átadás-átvétel alkalmával megállapításra kerül, hogy a jelen szerződés
tárgyát képező munka megvalósítása I. osztályú minőségben megtörtént. A teljesítés
igazolására a Megrendelő részéről Tóth István polgármester jogosult.

c./ A Vállalkozó az érdekkörében felmerülő teljesítési késedelme esetére 10.000 Ft/nap
kötbér megfizetését vállalja, amely a vállalkozói díjba közvetlenül beszámításba kerül.
A kötbér maximuma a vállalkozási díj 10%-a. Amennyiben a fizetendő kötbér mértéke
eléri a kötbér maximumot, a Megrendelő jogosulttá válik a szerződés azonnali hatályú
felmondására. A Felek a felmondást követő 15 napon belül kötelesek egymással teljes
körűen elszámolni.

d./ A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a szerződés szerinti munkák állásáról tájékoztatni,
amennyiben a munka teljesítése azt indokolja. Ezen túlmenően is, haladéktalanul
köteles a Megrendelőt valamennyi a teljesítést befolyásoló eseményről tájékoztatni.
A Vállalkozó a jelen szerződés szerinti munkák teljesítése körében jogosult
alvállalkozót bevonni, de minden esetben ugyanúgy felelősséggel tartozik az
alvállalkozója munkájáért, mintha maga végezte volna.

e./ A Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó feladata a felállított szoborpár
átadását követő 1 éven belül, a rendeltetésszerű használatból adódó, helyszínen
felmerült problémák kezelése és szükséges javítások végrehajtása, melyről
Megrendelő az 5. pontban megjelölt kapcsolattartónak köteles írásban jelezni.

5.) A Felek képviselete:

A Felek képviseletében a szerződés teljesítése során a következők járnak el:

Megrendelő részéről: Tóth István polgármester
telefonszám: 06 22 570 094

Vállalkozó részéről: Kontur András kőszobrász
telefonszám: 06 70 326 6965
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6.) Együttműködés:

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen
együttműködve járnak el, valamennyi lényeges tényről és körülményről, illetve ezek
megváltozásáról haladéktalanul értesítik egymást.

A Felek vállalják, hogy a köztük esetleg felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egyeztetés
útján kísérlik meg rendezni.

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés valamennyi rendelkezését kizárólag
írásban, cégszerszerű aláírás mellett módosíthatják.

7.) Egyéb:

a./ A Felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb
hatályos jogszabályok idevágó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

b./ A Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítésük során mindegyikük igénybe veheti
3. személy közreműködését, akinek magatartásáért sajátjaként felel.

A Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra nézve
kötelezőnek ismerik el, és kijelentik, hogy annak aláírására jogosultak és a szerződés
hatálybalépéséhez további jogcselekményre nincs szükség.

Gárdony, 2019. május ….

Kontur András
ügyvezető

KONTUR KŐFARAGÓ Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

Tóth István
polgármester

Gárdony Város Önkormányzat
képviseletében

Vállalkozó Megrendelő


