
C\

vállalkozási szerződés

Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.
(1145 Budapest, Laky Adolf u .36. 
adószám: 23084454-2-42 
képviseli: Kovács - Csincsák László igazgató ), 
továbbiakban: Megrendelő, és az

Top 10 Kft
(2141 Csömör, Csendes u.j. 
adószám: 22686462-2-13 
képviseli: Ács Lajos
Bankszámlaszám: 10300002-10615243-49020014
továbbiakban: Vállalkozó (együttesen:Felek) között, az alábbi tárgyban és 
feltételekkel:

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja, a Vállalkozó csatolt 
árajánlatában részletezett asztalos, bútorkészítő munkát. Vállalkozó a munkát az 
árkalkulációkban megadott határidőre, a megadott áron, I. osztályú minőségben 
elvégzi.

2. A Megrendelő köteles a az elkészült árkalkulációk alapján az alábbi összegeket 
megfizetni:

- 212.600 Ft + ÁFA, kettőszáztizenkettőezer-hatszáz forint + Áfa vállalkozói díjat 
fizetni, amely utólag átutalással kerül megfizetésre a Vállalkozó által kiállított számla 
ellenében.

- 359-842 Ft + ÁFA, azaz háromszázötvenkilencezer-nyolcszáznegyvenkettő forint + 
ÁFA vállalkozói díjat fizetni, amely utólag átutalással kerül megfizetésre a Vállalkozó 
által kiállított számla ellenében.

3. Megrendelő biztosítja a munkaterületre a szabad, akadálymentes bejárást és a 
munkákhoz szükséges közüzemi (víz, villany, stb.) ellátást és hozzájárul ahhoz, hogy 
Vállalkozó a munkafolyamatról és az elkészült munkáról fényképfelvételeket 
készítsen és azokat név, és pontos cím megjelelés nélkül a honlapján szerepeltesse a 
referenciái között.

4. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén, a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezési szerinti késedelmi kamat jár a Vállalkozónak.

5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvényt kell alkalmazni.



A jelen vállalkozói szerződés 2 oldalból áll és két, egymással mindenben megegyező 
példányban készült, melyet a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, aláírásukkal megerősítenek.

Kelt: Budapest, 2015. május 28. , .

Megrendelő

TOP 10 KFT.
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TOP 10 KFT.

ELFOGADOTT ÁRKALKULÁCIÓ

Előzetesen, az ÁRAJÁNLAT alapján, az alábbi bútorok elkészítése történt meg:

Irodabútorok:

2 db íróasztal ^ 130 x 80 x 77,5 cm

2 db íróasztal alatti 4 fiókos zárható szekrény

76 X 40 X 40 cm

1 db irattartó szekrény (zárható)

141220 Ft

190 X 84 X 40 cm 75000 Ft

2 db polc (dossziétartó) 25910 Ft

1 db étkező asztal 130 x 90 x 72 cm 27870 Ft

TEUESAR: 270 000 Ft
(az ár az áfa-t Is tartalmazza)
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TOP 10 KFT.

ELFOGADOTT ÁRKALKULÁCIÓ

Előzetesen, az ÁRAJÁNLAT alapján, az alábbi bútorok elkészítése történt meg: 

Irodabútorok:

- 1 db tolóajtós szekrény (zárható) 130 x 100 x 40 cm

1 db üvegajtós szekrény (polcos) 190 x 80 x 43 cm

- 1 db akasztós szekrény (irattartó) 190 x 80 x 43 cm

60 000 Ft

78000 Ft

75000 Ft

1 db hűtős szekrény (polcos) 130 x 145 x 50 cm

- 1 db tárgyaló asztal

86000 Ft

270 X 105 X 80 cm

TEUES AR:

59000 Ft

- 1 db íróasztal (+fiók zárható) 228x160x80 cm

99000 Ft

457000 Ft
(az ár az áfa-t is tartalmazza)
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