
Vállalkozási szerződés

ameíy íétrejött a Exclusive Elektro Bau Kft (címe; 1047 Budapest Baross utca 79-89.) mint vállalkozó, 
valamint a
Zuglói Közbiztonsági Non-profit kft (címe: 1145 Budapest, Laky Adolf utca 36 mint megrendelő 
között a következő feltételekkel:

1., A szerződés tárgya

Laky Adolf utcai telephely elektromos karbantartása

2., Kezdési határidő: 2014. február

3., Befejezési határidő: határozatlan

4., Vállalási ár havi

5., Általános feltételek:

60.000.-Ft + AFA,azaz
hatvanezer.- Ft + ÁFA

• hiba bejelentés esetén vállalkozó köteles 2 órán belül helyszínen megjelenni és a hibát felmérni, 
valamint azt 24 órán belül elhárítani.

• minden szükséges anyagot a megrendelő biztosít, mind a karbantartáshoz, mind a hiba 
elhárításokhoz.

• számla kizárólag teljesítés igazolással és csak egy havi teljesítést kővetően állítható ki,
• megrendelő köteles minden teljesített hónapot követő 5 napon belül a teljesítés igazolást kiállítani, 

aláírni valamint a számlát befogadni.

6., Fizetési feltételek

A fizetés a teljesítés igazolás és a számla leadása után átutalással a vállalkozó Raiffaisen banknál vezetett
12022203-01433128-00100007 számú számlájára történik 8 napos fizetési határidővel.

A vállalkozó részszámla benyújtására nem jogosult.

7., Késedelmes teljesítés illetve fizetés esetén a Felek jogosultak kötbér, illetőleg késedelmi pótlék 
felszámítására.
A kötbér mértéke: késedelmes teljesítés esetén napi 0,5 %, maximum 20 % a szerződésre vonatkoztatva.
A késedelmi kamat mértéke 18 %.



8., Munkavégzésnél a Vállalkozó köteles:

- betartani a vonatkozó szakmai szabványokat, valamint a vállalati biztonságtechnikai szabályzatokat
- a munkaterületet tisztán tartani és a keletkező hulladékokat elszállítani
- betartani a környezetvédelmi törvényt és a környezetvédelmi rendeleteket
- az elszállított hulladékokat környezetvédelmi törvénynek, rendeleteknek megfelelően kezelni
- az okozott környezetvédelmi károkért anyagi és jogi felelősséget vállalni

Az esetleges megsértés esetén, annak súlyosságától függően a Megrendelő jogosult maximum 2 %-ot 
levonni a szerződés összegéből.

9., A vállalkozó az elvégzett munka szakszerűségére garanciát vállal.

10., A megrendelő képviselője: 

A vállalkozó képviselője:

Steiner Attila 

Borsos Gábor

11., A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv előírásai, valamint a 
tárgyhoz kapcsolódó jogszabályok az irányadók.
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