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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft,U45,Bp- Adolf u.36.,mint 
megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről:

Kivitelező neve: ÁTAD-LAK Kft 

Székhelye: Budapest, 1041 Rózsa u. 48.

Adóigazgatási jelzőszám: 13502416-2-41 

Bankszámla száma: 10300002-10491127-49020017

(továbbiakban: Vállalkozó) között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel;

1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja az alábbi munkák elvégzését;

- Előkészítő munkálatok,bontáSjhidegburkolás árajánlat szerint.

2. A Megrendelő képviselője: Steiner Attila

3. A Vállalkozó képviselőid- Tnháo? Auíia

4. A Vállalkozó a vonatkozó műszaki tervekkel, a mellékelt költségvetéssel összhangban 
Köteles az 1. pontban megjelölt munkákat megvalósítani.

5. A munkálatok kezdési határideje szerződés szerint: 2012-12-10

6. A munkálatok befejezési határideje szerződés szerint: 2012-12-31

A munka befejezésekor a szerződő felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítenek.

7. Az 1 .pontban megjelölt munkálatok vállalkozói díja: 1,124.839 Ft.-
azaz Egymilíió-százhuszonnégyezer-nyolcszázharminckilenc forint mely összeg 
az anyagköltségeket, a munkadíjat, valamint az Általános Forgalmi Adót 
( 27 %) ban tarteimazza.

Megrendelő Vállalkozó részére OFt.- anyagelöleget biztosít.
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A munka ellenértékének kiegyenlítésére - igazolt számla benyújtását követően 15 napon 

belül - készpénzfízetésse]^anki átutalással kerül sor.

8. A munka elszámolási módja: Átutalással

9. A Vállalkozó a munkálatokat első osztályú minőségben végzi el Ha a munkavégzés 
minősége nem megfelelő, a Megrendelő felszólíthatja a Vállalkozót a liiányosságok 
pótlására, illetve a minőség kijavítására, aki a megadott határidőn belül köteles azt 
végrehajtani. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének maradéktalanul nem tesz 
eleget, úgy a Megrendelő jogosult más személyt megbízni, melynek költségeit a 
Vállalkozó felé érvényesítheti.

10. A Vállalkozó az elvégzett munkákra a jogszabályokban előírt garanciális és 
szavatossági kötelezettséget vállalja: lév.

11. Ameimyiben a munkálatok átadása a Vállalkozó hibájából késik, a Megrendelő a 
7. pontban megállapított vállalkozói díj terhére más vállalkozókat is alkalmazhat

12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó 
rendelkezései az irányadóak.

Felek a szerződést elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2012 év 12 hó 07 nap

Megrendelő lálkozó


