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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Gárdony Város Önkormányzat (2483 Gárdony, Szabadság u. 20-
22.; adószám: 15727392-2-07; képviseli: Tóth István polgármester) mint Megrendelő (továb-
biakban: Megrendelő),

másrészről Kiss Dániel szobrászművész, kisadózó, egyéni vállalkozó (2712 Csemő, Ku-
pai dűlő 1.), mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya
A gárdonyi Irodalmi sétányon elhelyezésre kerülő 4 darab mészkőből készült, csiszolt
idézetekkel ellátott műalkotás.

2. A megbízás
A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó kivitelezi az előző pontban felsorolt munkát.
Ennek megfelelően a felek között vállalkozási jogviszony jön létre, melynek
következtében a Vállalkozó kötelezettséget vállal az 1. pontban leírt munkálatok
szakszerű, első osztályú minőségben történő elvégzéséért és a jelen szerződésben
rögzített határidőre történő teljesítéséért az előírásoknak megfelelően módon.

3. A szerződés összege
A vállalkozói bruttó díj  2.600.000,- Ft, azaz Kettőmillió-hatszázezer forint, amely
tartalmazza a munkálatok során esetlegesen felmerülő egyéb költségeket, illetve a
felhasznált anyagok költségeit is.
A Vállalkozó köteles ezen összegért a szerződés tárgyában szereplő munkát első
osztályú minőségben, a vállalt határidőre az előírásoknak megfelelően elvégezni.

4. A szerződésben szereplő munkák kivitelezési határideje:
A munkák megkezdésének határideje: ………………….
A munkák befejezési határideje: ……………….

5. A fizetés módja, ütemezése
A szerződő felek megállapodása alapján a pénzügyi elszámolás:

- közösen megállapított ütemezésnek megfelelően.

A Vállalkozó az elvégzett munkákról a teljesítési igazolást követően számlát állít ki,
melyet átad a Megrendelőnek. A számlák késedelmes fizetése esetén a Vállalkozó a
szerződéskötés időpontjában érvényes késedelmi kamatot leszámlázza,
hasonlóképpen indokolatlan és késedelmes teljesítés esetén a Megrendelő is
kötbért érvényesíthet, melynek értéke a vállalási ár értékének napi 2 %-a.
A vállalkozói díj kifizetésének módja átutalás, amit a Megrendelő, az elvégzett munka
teljesítési határidejétől számított 8 napon belül köteles átutalni.

6. Általános feltételek
A Vállalkozó a megbízást a saját műhelyében, saját eszközeivel végzi el. A megbízás
teljesítéséhez igénybe vehet segítséget, de azért úgy felel, mintha azt a munkát maga
végezné.
A Vállalkozó saját egyéni időbeosztásában teljesíti a megbízást.
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7. Egyéb megállapodások
A felek megállapodnak abban is, hogy a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban
felmerült vitás kérdéseket egymás között rendezik, de ennek sikertelensége esetén
alávetik magukat az illetékes Járásbíróság kizárólagos döntésének.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. idevonatkozó rendelkezései
az irányadóak.

Gárdony, 2019. május ….

……………………. ………………………..
Megrendelő Vállalkozó


