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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről

Megrendelő:
Cégnév/név: Gárdony Város Önkormányzat
Székhelye: 2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22.
Telefon/Fax.: (22) 570-094
Számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt.
Bankszámla szám: 11736082-15362852
Adószám: 15727392-2-07
Képviselője: Tóth István
– a továbbiakban: Megrendelő-,

másrészről:
BeFitt Kereskedelmi Kft. (székhelye: 2484 Gárdony Katica utca 3.
adószáma: 11675183-2-07; Cg.: 07-09-017569; képviseli: Riener Márta ügyvezető)
mint vállalkozó – a továbbiakban: Vállalkozó-

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: Szerződő felek)
között az alábbi feltételek szerint:

1. A szerződés tárgya

1.1. Megrendelő megbízza Vállalkozót Gárdony-Dinnyés Alkotmány utca – Ady Endre utca
sarkán lévő 8131/6 hrsz.-ú ingatlan területére a szerződés mellékletét képező
Vállalkozói árajánlatban feltüntetett 5 db szabadtéri fitnesz eszköz leszállításával,
telepítésével.

1.2. Vállalkozó kijelenti, hogy az ingatlan területét Megrendelővel közösen bejárta, jól
ismeri, a helyi körülményekkel tisztában van, a feladat teljesítését elvállalja, a
teljesítéshez szükséges szakmai képesítéssel, tapasztalattal rendelkezik, az általa
leszállításra kerülő termékek a magyarországi jogszabályokban a kültéri szabadidős
parkokra megfogalmazott kötelező minősítési rendszernek megfelelnek.

2. Vállalkozási díj

2.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésbe foglalt feladatok maradéktalan
elvégzéséért a Vállalkozót bruttó 1.584.452,- Ft azaz Egymillió-
ötszáznyolcvannégyezer- négyszázötvenkettő forint Vállalkozási Díj illeti meg, mely
összeget a telepítés műszaki átvételét követően a Teljesítés igazolás aláírása után
benyújtott számlával 8 napos határidővel Megrendelő a Vállalkozó bankszámlájára
átutalja.

Megrendelő a Vállalkozási díjat egy összegben fizeti meg Vállalkozónak a K&H
banknál vezetett 10405066-50515756-65781007 számú bankszámlájára. Késedelmes
fizetés esetén a Vállalkozót a vállalkozási díj 0,1 % /nap késedelmi pótlék illeti meg.
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2.2. A Vállalkozó szerződés szerinti teljesítését a Megrendelő részéről Tóth István
polgármester jogosult igazolni.

2.3. A Vállalkozási Díj magában foglalja a Vállalkozónak a vállalkozás szerződésszerű
teljesítéséhez szükséges valamennyi költségét is. Erre tekintettel Vállalkozó a
vállalkozási díjon felül egyéb díjra, költségtérítésre nem jogosult.

3. A Feladatok teljesítése

3.1. Vállalkozó a feladatok teljesítésével kapcsolatos utasítást csak a Megrendelőtől, vagy az
általa előzetesen kijelölt más személyektől jogosult és köteles elfogadni.

3.2. Vállalkozó az általa elvégzett valamely adott feladat teljesítése során annak a
személynek köteles beszámolni, szükség esetén döntését kérni, akitől a feladat
elvégzésére az utasítást kapta.

4. Határidők

4.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgya szerinti eszközöket
leszállítja és szakszerűen felszereli jelen szerződés szerint legkésőbb 2021. szeptember
30-ig (a továbbiakban: Határidő).

4.2. Amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatokat olyan
számottevő késedelemmel tudná elvégezni, ami az adott feladat eredményének a
Megrendelő tevékenységi körében történő alkalmazhatóságát nagymértékben zavarja,
vagy meghiúsítja, vagy a Vállalkozó a hibás teljesítés kijavítására tűzött ésszerű
határidőn belül a hibákat nem javítja ki, a Megrendelő jogosult gyakorolni az elállás
jogát, és a meghiúsulási kötbért követelni.

5. Kötbér

5.1. Amennyiben Vállalkozó a Kivitelezési Határidőre nem végzi el maradéktalanul, és
kifogástalanul a jelen szerződésben meghatározott feladatokat, úgy kötbér fizetésére
köteles.

5.2. A kötbér mértéke az alábbiak szerint kerül megállapításra:

o Amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a teljesítéssel
késedelembe esik a késedelemmel érintett részteljesítésre vagy mennyiségre
jutó nettó szerződéses érték 0,1%-át / nap köteles késedelmi kötbér címén a
Megrendelő részére megfizetni.

5.3. A Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége késedelem esetén a késedelem
megszűnésekor áll be. A Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbért a vállalkozási
díjba beszámítani, abból levonni.

5.4. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól, valamint nem
érinti a Megrendelő egyéb szavatossági illetve esetleges garanciális jogainak
érvényesítését.
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6. Garanciavállalás

6.1.  Vállalkozó az általa telepített eszközök vonatkozásában 5 év garanciát vállal
funkcionális hibák tekintetében. Vandalizmusból eredő károkért felelősséget nem
vállalunk, de a kár felmérése után Vállalkozó árajánlatot ad a kár kijavítására. A
kárfelmérés a Megrendelő képviselője felkérésére, jelenlétében történik.

6.2.   Lakossági bejelentés garanciális hiba felmerülése esetén, telefonon is lehetséges és
elfogadott. Ebben az esetben kérni fogjuk a Megrendelő képviselőjét a hiba
megerősítésére, fotó küldésére és ezután a hibát díjmentesen elhárítjuk.

6.3. A telepített eszközök karbantartása, állagmegóvása az üzemeltető feladata. Ezt
Ellenőrzési és karbantartási utasítás alapján rendszeres időközönként az üzemeltető
végzi.

6.4. Az utasításban foglalt ellenőrzés során bármilyen problémát észlel az üzemeltető, azt
célszerű mihamarabb elhárítani. Bármilyen segítség szükséges ehhez a Vállalkozót
értesíteni kell.

7. Egyéb rendelkezések

7.1. A jelen szerződés során
Megrendelő kapcsolattartója: Tóth István polgármester

Cím: 2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22.
Tel.: 22/570-094

Vállalkozó elérhetőségei az alábbiak: Riener Márta
Tel: +36-20-5392506
E-mail: befitt2009@gmail.com

7.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (1959. évi
IV. tv.) rendelkezései az irányadóak.

7.3. Felek a jelen szerződést kizárólag írásban jogosultak módosítani.

7.4. Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton,
tárgyalások útján rendezik. Ha ez nem vezet eredményre, vitáik eldöntésére a
Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Felek a fenti szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírták.

Gárdony, 2021. augusztus …...

...................................................... ............................................................
Gárdony Város Önkormányzat

Tóth István polgármester
Megrendelő

Befitt Kereskedelmi Kft.
Riener Márta
Vállalkozó


