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Vállalkozási szerződés

amely létrejött 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 energetikai pályázat előkészítő tervezési munkái az alábbiak szerint:

Építész terv

• helyszín rajz készítése
• épületek felmérése, építész terv készítése a gépész, energetikus, villamos tervező számára
• előzetes egyeztetés az önkormányzat építész osztályával az engedélyes terv készítéséhez
• segítség az energetikus számára

Gépész energetikai terv:

• szakhatósági egyeztetések
• gépész kiviteli terv
• energetikai audit készítése és nyomon követése a pályázat egésze alatt
• tervezői árazatlan költségvetés

Villamos tervezés:

napelemes rendszer kiviteli tervezése 
villámvédelmi rendszer kiviteli tervezése 
aggregátoros rendszer kiviteli tervezése 
VRV rendszer elektromos tervezése 
tervezői árazatlan költségvetés

Projekt menedzsment az előkészítési szakaszban;

megrendelői, tervezői koordináció 
árazott költségvetések készítése, szakáganként 
a költségvetések pályázati kiíráshoz való egyeztetése 
pályázatíróval való együtt működés
előzetes engedélyek, dokumentumok beszerzése szolgáltatóktól, szakhatóságoktól
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2., Kezdési határidő: 2014. szeptember 25

3., Befejezési határidő: 2014. október 25

az alábbi bontásban

építészeti tervek 2014 szeptember 25-töl 2014 október 03-ig 
gépésztervezés 2014 október 03-tól 2014 október 17-ig 
elektromos tervezés 2014 október 17-töl 2014 október 25-ig

A vállalkozó fenntartja a jogot a vállalási határidőnél korábbi teljesítésre.

4., Vállalási ár

1.000.000-Ft -H ÁFA,azaz
egymillió .- Ft + ÁFA

5., Általános feltételek:
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számla kizárólag teljesítés igazolással és teljesítést kővetően állítható ki. ■
megrendelő köteles a munka elvégzése után követő 5 napon belül a teljesítés igazolást kiállítani, 
aláírni valamint a számlát befogadni.
A szolgáltatóknak szakhatóságoknak fizetendő díjat, illetéket az ajánlat nem tartalmazza 
vállalkozó köteles a megrendelővel minden lényeges, vagy lényegesnek tűnő kérdésben 
egyeztetni.
megrendelő köteles a vállalkozó kérésére az egyeztetéseket mihamarabb megtenni és a 
felmerülő kérdésekre a lehető legrövidebb időn belül válaszolni.

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
- betartani a környezetvédelmi törvényt és a környezetvédelmi rendeleteket

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

A vállalkozó képviselője:
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Steiner Attila 

Borsos Gábor

it I ee^ökFt.
Exclusive EiektfcBau Kft. 

1047 Büíape^t BarcssuícaTS-SS,

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

Budapest. 2014 szeptember 22

Zuglói Közbiztonsági 
Non-Profit KFT 'S'

-45BLdapecí UkyApc? ^36 
Adosdárn 23C3A454-2-42 ' 

^egiegyzeKSzáci Cg. 01-09-952185

Exclusive EiektroBau Kft
1047 Budapest, Baross utca 79-89 

Cg.: 01-09-186568 
Adószám; 24864503-241 

Bszsz.: 12022203-01433128-0010000?
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