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Amely létrejött egyíelöi:
Zuglói Közibiztoiiiíáöi Mon-Profiit Kft.
1145.Budapest Laiky Adolf . u. 36
Atísz230844í)4’24;2
CgJsz:01-0ít-9ij2'IS5
mint Megrendelő (továbbiakban Megrendíjlő),

másfelől ^
SW Multinve'Sí Ingallímfojlesztó Éüi SzollgaItató Kft
2340 Kiskunlacháza Ponty u 8
Adsz: 14115? 31 S-íM:í
Cgjsz:13-0S)-1395.29
Bank 1091 &001-(H)'00002(>.5234Ü006
mint Alválleilko,zó (továbbiakban Vállalkozó)
az alábbi feltételekkel kötötlek:

1. Szerződéi! tárgya

1.1 A Megrendelő megrendeli, a VállalkO'.i:6 ped g elvállalja, a Megrendeld feladatarriíak ellátása érdekében:

Zuglói Eigésizségügyi Szolgálat píirkoló korszerűsítése - Burkolati jeliîk festése.

1.2. Az esetlegesen szükséges kiviteli terveket iyletirendelo az adott munkatorüfet átadása előtt, illetve a konkrét 
munka/feladat megrendelésekor folyarncttosan biztosítja a Vállalkozó részére. A kivitelezés közvetiíett szolgáltatást 
tartalmazhat.

2. Szerződéses teljesítésének helye

2.1. Budapest XIV. kor. Örs vezér tér .23. -

3. Szerződéses ár

3.1. A Szerződés összege 350 000 forint.''Áfa az az hiáromszáz ötv(3nezerforint.n-Áfa

4. TelJeijítés, határidők

4.1. Munka megkezdésének időpontja: folyamatos.

4.2. A teljesítés feltétele a határidők betartása. A haláridö nem teljesítése esetén kötbér számítható fel.

Munka kezdése: 
Munka befejezése:

2013. Július 22, 
2013. Július 31.

4.3. A munka végzése során be keJI tartani az érvényes és hatályos országcu, és ágazati szabványokat, 
rendeleteket, utasUásokat.

4.4. A megrendelő helyszíni képviíielöjének neve. telofonszárna: Steiner Attila '
A vállalkozó helyszíni képviselőjének neve, telefonszáma; Vidő zjoKán

4.5. A Megrendelő a kivitelezéshez .szüitséges, t'^nyleges és jogi akadályoktól mentes teljes munkaterületet, 
valamint a rendelkezésre álló kiviteli terveket a Vállalkozónak átadia.
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4.6, Megrendelő a VálUiikozó részére átadott rminkatielyen biztosítja, hogy Vállalkozó a szerződés teljesítését a 
napi szokásos munkaidőben és külön kérésre azon túlmenően, hétvégén is folyamatosan és zavartalanul 
végezhess®.

5. Fizotéiíi feltételek, elsîzâmolâîî

5.1. Az elvégzett munka elszámolása a Megrendelő részére történt sikeres műszaki átadás - átvételt követően 
történik, •

5.2. Részteljesítés esetén vállalkozó számlát nyújthat bo, de annak mértékének megállapítása kizárólag a 
Megrendelő joga.

5.3. A megrendelő fenntartja az útülagcis ellenőrzés jogát és enn<ík nyomán feltárt, hibás elszámolásból keletkező 
követeléseket érvényesíti.

5.4. A számlák fizetésének feltétele a műs.zaki ellenőr által aláírt a szerződés és Teljesítés Igazolási Bizonylat.

5.5. A számlák kiegyenlítése: a Vállalkozó .állal beny újtott számla kiegyenlítése 30 napon belül átuíalásvsal történik a 
megrendelő bankszámlájáról.

6. Anyagok

6.1. A kivitfjiezéshez szükséges fő és segédanyagok a vállalási árban szerepelnek.

7. Szavatosság, garancia

7.1. A Válfcilkozó í. oszfáíyú teljesítési vállal.

7.2. A garanciális határidő az összes teljesítés viszonylatában 1 óv. A garanciális időszak kezdete a sikeres 
műszaki átadás - átvételi jegyzőkönyv dátuma.

7.3. A Vállalkozó a munkaterületen felelősségbiztosítással rencieíKezö gépeket és es::közöket üzemeltethet, ennek 
elmulasztása esetén az ebből származó bárminemű kárért felelősséggel tartozik, lEzen túlmenően a Vállalkozó 
köteles a kiviteli tervekben meghatározott közművek rés;íére a szükséges bejelentéseket megtenni, továbbá az 
előírt szakfeliigyeletekot saját költségére jnegrendelni. E-rinek elrnulaszlásátjól eredő bárminemű kárért 
(rongálás, baíoseí, stb.) a Vállalkozó felel.

7.4. A kivitelezési tevékenység befejezését követően Vállalkozónak a fnunkaterülelet tisztán és rendeltetésszerú 
használatra alkalmas állapotban kell elhagynia',

7.5. Amennyiben az út és járdabontás, közterület foglalási és forgalomlectinika engedély beszerzése a Megrendelő 
feladata.

8. Vi!5 Major

8.1. Jelen szei'zödés tekintetésben Vis majornak kell tekinteni azokat az okokat, amelyek a Vállalkozó vagy
Megrendelő érdekkörén kivúi esnek és megnehezítik, akadályozzák vagy késleltetik a szerződés megfelelő 
teljesítését, Vis major esetek az alábbiak, de nem korlátozódnak azokra: •
- hábórú
- rendkívüli időjárás vagy egyéb természeti c:sapás (földrengés, áradás, stb.)
- tűz, robbanás, járvány, stb. .
- sztrájk, vagy a munkások összehangolt fellépése, kivéve», ha azt a vis majorra hivatkozó fél 

megakadályozhatta volna.
A Váííaíkozó nem kötelezhető kötbér totésrö, káitérííésre vagy szerződés nem teljesítése miatti felmondásra, 

amennyiben és amilyen mértékben a késedelem vagy a szerződés kötelezettségek elmulasztása vis major 
következménye.

9. Egyéb rendelkezóHek

9.1. A szerződés teljesítése során a tűz*, munkavédelmi-, egé-szségügyí- és egyéb óvó rendszabályokat Vállalkozó 
köteles betartani, melyekről a Megrendeli) a Vállalkozó níszére a kiviteli munkák megkezdése előtt részletes 
tájékoztatást ad.

9.2. A munka és védőruhát a Vállalkozó biztosítja a dolgozói részére, melynek használata a szerződés 
időtartalmára kötelező



9.3. Szerződő felek a jelen szerződés teljesítése érdekében egyiiUrnuködési kötelezettséget vállalnak, a szerződés 
teljesítését befolyásoló minden lényeges tényező egymássíil l'ialadéktalanLil írásban történő közlésére,

9.4. A szerződés kapcsán kelelkezelt fciárjnely vila esedén azt a felek lettelőleg iórgyalásos úton rendezik. Ennek 
eredménytelensége esetén alávetik magukat a tiatáskőri szabályok figyeiembevéíelével a Pesti Központi Kerületi 
Bíróság, vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illeiékességénfík.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Vállalkozó kijelenik

A vállait munka elvégzéséhez szükséges mmikavéclelmi és tűzvédelmi ismeretekkel rendelkezik, azokra dolgozóit 
kioktatta.
MunkaváJjajói rendelkeznek az elöírl, szakmai, rninkavédelmi és tűzvédelmi ismeretekkel.
A munkavégzéshez használt gépek, berendezések, eszközök megfelelnek a szabvány előírásainak, a biztonságos 
munkavégzésre alkalmasak, A szerszámok, t)8i0nde2.ések az előírt szabvány szerinti vizsgálatokkal rendelkeznek. 
Dolgozóit a szükséges védöeszközökket ellátta.
A munkaterületen található esetleges veszélyforrásokat, menekülési és segélykérési lehetőségeket megismerte. 
Munkáját (így szervezi, ímgy a rnurskavégzés hatókörében (ariózkodókaí nem veszélyezteti.

Megrenclei'ő kijelenti:

A jogot íenntarlja az esetleges baleseti helyzetek eikerülése végett, a munka leállítására, a veszély elhárításának 
idejére.
A Megrendelőnek amennyiben tudomására jut, hogy a vállalkozó valamely dolgozója, alkalmazottja a neki felróható 
okból nem végzi munkáját rnegléielöen, az építési munkákkal érintett szemé!ye<ke! a társadalmi együttélés 
szabályaiba ütköző módon viselk-adik, kezdeményezheli az építésvezetőnél a dolgozó munkateíületről való 
eltávolítását, amennyiben az épílésve,í:etö nem tartózkodik a területen, úgy maga intézkedhet. A Megrendelő 
egyoldalú jognyilatkozattal jogosult a vállalkozó bármely dolgozóját jelen szerződés teljesítésében való 
közreműködésből kizárni.

Alulirottak, mint szerződő felek teljes jogú képviselői a jelen Vállalkozási szerződést elolvasták, éiíelmezték, s mint 
akaratukkal mindenben rnegegyez.C'l, saját kezűleg, jóváhagyólag cégszerűen írták alá. A szerződési módosítani 
csak mindkét fél egybehangzó nyilatkozatával és arra feljogosítottJiik 
aláírásával leltet.

Jelen szerződés 3 számozoü oldalból áll és 2. (kettő) eredeti példányban készült, melyből 1 (egy) pédány a 
Megrendelőt. 1 (egy) példány a Vállalkozói illeti meg,

Budapest. .2013. Július 20.
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