
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről:
név: Gárdony Város Önkormányzat
cím (székhely): 2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22.
telefon: 22-570-094
adószám: 15727392-2-07
e-mail: toth.istvan@gardony.hu
képviseli: Tóth István polgármester
továbbiakban, mint Megrendelő

másrészről:
név: ……………………………………..
cím (székhely): …………………………………….
adószám: …………………………………….
bankszámlaszám: …………………………………….
cégjegyzékszám: …………………………………….
képviseli: ……………………………………
továbbiakban, mint Vállalkozó

között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

1. A szerződés tárgya

A Vállalkozó elvállalja, a Megrendelő megrendeli a 2484 Gárdony, Gárdonyi G. utca 34-38. ingatlan
mellett közvilágítás kiépítését.

A Vállalkozó köteles a vonatkozó szabványoknak megfelelően I. osztályú minőségben, határidőre
elvégezni a munkát.
A munkák kivitelezése alatt fokozott gondossággal jár el, a munkaterületet jól láthatóan el kell
határolnia.
Az elkészült közvilágítási hálózat szabványos bemérését el kell végezni, jegyzőkönyvet kell készíteni,
melyet 3 példányban megrendelőnek át kell adni.

2. A szerződés összege

A szerződésben szereplő munka ellenértéke: …………………………,- Ft + 27 % ÁFA.

3. A szerződésben szereplő munkák kivitelezési határideje

A munkák befejezési határideje: munkaterület átadás-átvételtől számított 45 nap. Vállalkozó
előteljesítésre jogosult.
Amennyiben Vállalkozó késedelembe esik, napi 10.000 Ft. azaz tízezer forint kötbért köteles fizetni,
amelyet Megrendelő jogosult levonni Vállalkozó végszámlájából.

4. Pénzügyi elszámolás

Vállalkozó az elvégzett munkáról számlát állít ki.
A munkák befejezésekor az elszámolás alapja a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás. A
teljesítésigazolás aláírásának feltétele a szerződés szerinti munkák hiánytalan, I. osztályú elvégzése, a
mérési jegyzőkönyvek átadása.

A vállalkozói díjat a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a Megrendelő a
Vállalkozó …………………………………………… számú bankszámlájára átutalással megfizetni.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Ptk. szerinti kamat megfizetésére köteles.



5. Egyéb megállapodások

- A Felek a szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket megpróbálják békés, tárgyalásos úton
rendezni. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, a jogvita elbírálására – a pertárgy
értékétől függően – kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Fejér Megyei Törvényszék
kizárólagos illetékességét.

- Vállalkozó köteles dolgozó egyéni védőeszközökkel ellátni, munkavédelmi oktatásukról
gondoskodni. A munkahelyi rend betartása, munkaterület kitakarítása, a keletkezett hulladék
elszállítása kötelező!

- Amennyiben Vállalkozó rajta kívül álló okok miatt (pl. időjárási körülmények, munkaterület
hiánya) a munkaterületen nem tud dolgozni, akadályt közölhet a vis major tényének fennállásáig.
Ezen időtartammal a megállapított határidő kötbér fizetési kötelezettség nélkül eltolható.

- Vállalkozónak felróható késedelmes teljesítés miatt Megrendelőt ért anyagi és erkölcsi kár éri, azt
köteles maradéktalanul megtéríteni.

- Vállalkozó hibás teljesítése esetén köteles a hibát javítani. Ha felhívás ellenére nem javítja ki a
hibát, vagy az elvégzett javítás nem megfelelő, Megrendelő jogosult – vállalkozó költségére -
mással kijavíttatni.

- A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Kelt: Gárdony, 2021. december ……

.............................................. ...............................................
Megrendelő Vállalkozó

Gárdony Város Önkormányzat ………………………………
képviseli: Tóth István polgármester képviseli: ……………………….


