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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Gárdony Város Önkormányzat (székhely: 2483 Gárdony, Szabadság u. 20-
22., adószám: 15727392-2-07, bankszámla száma: 11736082-15362852; képviseli Tóth István polgármester
– elérhetősége: 2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22., tel.: 22/570-094) mint megrendelő - továbbiakban:
Megrendelő -

másrészről ………………….. (székhely: ……………………….., cégjegyzékszám…………….. . adószám:
……………… ., bankszámla száma: ………..Banknál vezetett ……………………….., képviseli:
……………………), mint vállalkozó - továbbiakban: Vállalkozó; jelen szerződést kötő felek a
továbbiakban együttesen: Felek - között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I. A szerződés tárgya

Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli Vállalkozótól a gárdonyi 5318/10 hrsz-ú Park Strand
területén található beton alapok felbontását, a területen történő tereprendezést, gépi anyagmozgatást.

Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Megrendelő által igényelt és a jelen szerződésben
meghatározott kivitelezési munkát szakszerűen ellátja.

Vállalkozó feladata: A gárdonyi 5318/10 hrsz-ú, Park Strand területén a Megbízó utasítása szerinti
területrendezés.

Az eljárás keretében átalányáras szerződés került megkötésre.
A szerződés időtartama:
Munkaterület átadása: 2021. május 12.
Teljesítési határidő, munkálatok befejezése: 2021. május 25.

II. Szerződés teljesítésében részt vevő személyek szervezetek

A szerződést a Vállalkozónak kell teljesítenie.
Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az általa bármilyen módon igénybe vett Alvállalkozó teljesítéséért úgy felel,
mintha maga teljesített volna.

III. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Késedelmi kötbér: naponta a nettó vállalkozói díj 1 %-a.
A késedelmi kötbér összege: legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20 %-a.

A kötbér összegéről a Megrendelő a késedelem megszűnésekor, legkésőbb azonban a teljesítési határidő
lejártát követő 20. napon állít ki számlát, melyet a Vállalkozó 8 napon belül köteles a Megrendelő részére, a
Megrendelő bankszámlájára történő átutalással megfizetni. Vagy külön a kötbérre vonatkozó számla
kiállítása helyett a Vállalkozóval történt megállapodás alapján történik a kötbér megfizetése.

Amennyiben Vállalkozó a szerződés teljesítésében 20 napnál hosszabb csúszás következik be, Megrendelő
jogosult a szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondással megszüntetni és a munkát mással
elvégeztetni, illetve meghiúsulási kötbért követelni, továbbá kártérítési igényt érvényesíteni.

A kötbér kifizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a Vállalkozótól a szerződésszegéssel okozott
és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

Meghiúsulási kötbér a nettó vállalkozói díj 20 %-a.
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IV. Átadás-átvételi eljárás

A Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő átadás-átvételi eljárást tűz ki legkésőbb a kivitelezés
befejezési határidejére az érintettek meghívásával. A Vállalkozó a készre jelentést – várhatóan késedelem
esetén annak írásbeli előrejelzését – a határidő napját megelőző 5. napig köteles eljuttatni a Megrendelőhöz.

A Megrendelő kapcsolattartó képviselője:
Név: Tóth István polgármester
Elérhetőségek: Cím: 2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22.

Tel.: 22/570-094
Fax: 22/570-182

A Vállalkozó kapcsolattartó képviselője:
Név: …………………..
Elérhetőségek: Tel.: …………………..

E-mail: ……………………….

V. Pénzügyi feltételek

Az ellenszolgáltatás összege: ………………….. Ft, azaz ……………………………. forint.

Teljességi nyilatkozat:
Vállalkozó nyilatkozik, hogy a fenti ajánlati árat a gárdonyi 5318/10 hrsz-ú, ún. Park Strand területén
teljesített munkálatokhoz szükséges összes költséget figyelembe véve határozta meg.

A Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról
legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt
napon belül írásban nyilatkozik.

Vállalkozó 1 db számla benyújtására jogosult, a számla fizetési határideje: 8 nap.
Jelen szerződésben rögzített vállalkozói díj átalányáras, azaz többletmunka elszámolására nincsen mód.
A szerződés átalánydíjas, munka mennyiségének előzetes ellenőrzése a Vállalkozó feladata.

A Felek a jelen szerződést – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írják alá.

Gárdony, 2021. május ….

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

Megrendelő Vállalkozó


