
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

cégnév:
székhely;
adószám;
cégjegyzékszám:
bankszámla szám:
képviseli:

Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zri. 
1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17. 
12099461-2-42 
01-10-043003
10102093-05220703-00000005 
Baracskai Gábor vezérigazgató

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

más részről a
cégnév:
székhely:
cégjegyzékszáma;
adószám:
számlavezető bank:
pénzforgalmi jelzőszám:

Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.
1145 Budapest, Laky Adolf u. 36.
01-09-952185
23084454-2-42
Magnet bank
16200120-18521205

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

1. SZERZŐDÉS TÁRGYA
1.1. Megrendelő megbízása alapján Vállalkozó vállalja a Pétervárad u. 11-17. szám alatti épületben működő 

forgóvillák Javítását.
1.2. Jelen vállalkozási szerződés tárgyának alapja a Megrendelő által elfogadott, Kivitelezővel és Tervezőkkel 

egyeztetett műszaki tartalom alapján készült ajánlat, amely jelen szerződés 1. sz. mellékletét képezi.

2, TELJESÍTÉS, HATÁRIDŐK
2.1. Megrendelő előzetes értesítését és Kivitelezővel való egyeztetést feltételezve az alábbi tartalommal és 

határidőkkel teljesít Vállalkozó:

Feladat meqhatározása Részfeladatok meghatározása Teliesítési határidő
Forgóvillák javítása A forgóvilla motorcsere 2015.08.13

2.2. Vállalkozó jogosult a határidő lejárta előtt is teljesíteni.
2.3. Vállalkozó köteles teljesítése során szükség esetén egyeztetni az érintett szakági tervezőkkel. Kivitelező 

képviselőivel, tervezőivel. Az egyeztetéseken készült jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt Vállalkozó köteles 
megküldeni Megrendelő kapcsolattartójának.

2.4. Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a teljesítés idejét, 
vagy minőségét érinti. Amennyiben a Megrendelő okszerűtlen utasítást ad, erre őt a Vállalkozó köteles 
figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem fogadásának következményei a Megrendelőt terhelik.

2.5. Felek kölcsönös egyetértésben megállapodnak, hogy amennyiben Vállalkozó a feladatát rajta kívülálló ok 
miatt nem tudja teljesíteni, úgy azt akadályoztatás címén írásban köteles jelezni Megrendelő felé. Az 
akadályoztatást közlő levélnek tartalmaznia kell az akadályoztatás okát, valamint az ebből eredő határidő 
eltolódást. Megrendelő, ha az akadályoztatás tényét - indokolt esetben - elfogadja, úgy az új határidő 
elfogadásával visszaigazolja azt, amennyiben nem ismeri el, úgy írásban jelzi azt Vállalkozónak.

2.6. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, illetve tanúsítja, hogy rendelkezik a vállalt feladat 
elvégzéséhez szükséges jártassággal, jogosultságokkal, továbbá garantálja, hogy a vállalt feladat 
kifogástalan, teljes körű elvégzéséhez szükséges minősítéssel, szaklétszámma! és egyéb kellékkel 
rendelkezik, illetve mindezeket alvállalkozó bevonása esetén is biztosítja.
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2.7. Vállalkozó jelen szerződésből adódó feladatait saját maga által és/vagy kvalifikált alvállalkozó 
bevonásával, illetve közvetített szolgáltatás igénybevételével jogosult teljesíteni, továbbá saját 
felelősségére és költségére köteles vállalt feladatainak elvégzésére alvállalkozó(ka)t alkalmazni, valamint 
az általa foglalkoztatott dolgozó(k), illetve bevont alvállalkozó(k) alkalmazásának minden szempont szerinti 
jogszerűségről gondoskodni. Vállalkozó alvállalkozó(k) bevonása, ül. közvetített szolgáltatás igénybevétele 
esetén is teljes körűen és közvetlenül felelős a szerződésben foglaltak kifogástalan teljesítéséért.

3. FIZETÉSI FELTÉTELEK
3.1. A vállalkozási díj összege

294 536,-Ft + ÁFA

azaz nettó kettőszázkilencvennégyezer ötszázharminchat forint plusz általános forgalmi adó.
3.2. Védőcsövezés, valamint a 230V-os táp kiépítése nem a Vállalkozó feladata, a vállalkozási díj nem 

tartalmazza.
3.3. Vállalkozó a vállalkozási dijat kizárólag a kifogástalan és teljes körű teljesítést követő számlabenyújtással 

érvényesítheti. A számlák benyújtásának feltétele Megrendelő teljesítésigazolásának számiához történő 
csatolása.

3.4. Megrendelő részéről teljesítésigazolás aláírására jogosult személy Baracskai Gábor vezérigazgató.
3.5. A számla benyújtása személyesen vagy postai úton lehetséges. A számlát a mindenkor hatályos, az 

általános forgalmi adóról szóló törvény előírásai szerint kell benyújtani. Ezek hiányában, valamint a 
mindenkor hatályos, számlázásra vonatkozó rendeleteknek nem megfelelően kiállított számlát Megrendelő 
fizetés nélkül jogosult visszaküldeni.

3.6. Megrendelő köteles az általa aláírt teljesítés igazolást követően benyújtott, szabályszerűen kitöltött számla 
ellenértékét a kézhezvételtől számított 30 napon belül átutalással megfizetni Vállalkozó által megjelölt 
bankszámlára.

4. KÉSEDELEM ,
4.1. Felek megállapodnak, amennyiben a Megrendelő díjfizetési kötelezettségét esedékességig nem teljesíti. 

Vállalkozó jogosult a késedelembe eséstől a kifizetés napjáig terjedő időre az MNB által közzétett érvényes 
alapkamatnak megfelelő éves késedelmi kamat időarányos részét Megrendelővel szemben felszámítani.

5. KAPCSOLATTARTÁS, UTASÍTÁS
5.1. Szerződő felek - a zökkenőmentes együttműködés biztosítása érdekében - kapcsolattartásra az alábbi 

személyeket jelölik ki:
Megrendelő részéről;

Baracskai Gábor vezérigazgató 

Várbíró András
Ingatlanüzemeltetési osztályvezető

Vállalkozó részéről:

Kovács-Csincsák László 

Kovács György 
Biztonságtechnikai Vezető

6. FELMONDÁS, MEGSZŰNÉS ..
6.1. a Megrendelő késedelmes fizetése esetén, amennyiben a Megrendelő fizetési késedelme meghaladja a 15 

napot. A Vállalkozó elállása esetén, jogosult az addig elvégzett munkák ellenértékére, valamint az 
igazoltan vásárolt anyagok és berendezések ellenértékére, amennyiben ezeket a Megrendelő részére hét 
napon belül átadja és nem kerültek beépítésre, feltéve, hogy ilyen anyagok és berendezések
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megrendelése a szeiződés felbontása előtt történt, ezek minőségileg megfelelőek és alkalmasak a 
munkálatok elvégzésére.

6.2. A törvényben biztosított, valamint a szerződésen alapuló megszüntetések lehetőségén kívül, a Megrendelő 
jogosult a szerződést írásban megszüntetni. Ilyen esetben a Vállalkozó jogosult az addig elvégzett munkák 
ellenértékére, valamint az igazoltan vásárolt anyagok és berendezések ellenértékére, amennyiben ezeket 
a Megrendelő részére hét napon belül átadja és nem kerültek beépítésre, feltéve, hogy ilyen anyagok és 
berendezések megrendelése a szerződés felbontása előtt történt, ezek minőségileg megfelelőek és 
alkalmasak a munkálatok elvégzésére. A Megrendelő vállalja, hogy ha egyoldalúan írásban felbontja ezen 
szerződést, a Vállalkozónak az elvégzett munka készültségi fokának megfelelő díjat megfizeti.

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
7.1. Vállalkozó nem felel a rendszer azon hibáiért, amelyek a teljesítést követően, mások által végzett későbbi 

módositással vagy továbbtervezéssel egyértelműen okozati összefüggésben merülnek fel.
7.2. A jelen szerződéshez csatolt 1. sz melléklet (Vállalkozó ajánlata) e szerződés részét képezi, és ebből 

következően a szerződés csak a mellékletben foglaltakkal együtt érvényes.
7.3. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéssel kapcsolatos minden vitájukat egyeztetés keretében 

rendezik, bíróság elé azt csak akkor terjesztik, ha az egyeztetés véglegesen meghiúsult.
7.4. E szerződésben és mellékleteiben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a szeiződés 

tárgykörére hatályos más jogszabályi rendelkezések az irányadóak.
7.5. Jelen szerződés 5 eredeti példányban készül, 3 példány Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illeti meg.
7.6. Átláthatósági nyilatkozat

Vállalkozó az államháztartásról szóló tönrény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50.
. § (1) bekezdés (la) pon^a alapján kijelenti, hogy a képviselete alatt működő szervezet a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átláható szervezetnek minősül.
7.7. Vállalkozó kijelenti, hogy a Zuglói Zrt. által 2015. május 6.-ai hatállyal kiadott Etikai Kódex rendelkezéseit 

megismerte és az abban meghatározott etikai követelményeket önmagára, illetve alkalmazottaira nézve 
kötelezőnek ismeri el. Az Etikai Kódexben foglalt követelmények be nem tartása, kijátszása és elveinek 
ellentmondó magatartás esetén a Zuglói Zrt. jogosult a szerződést azonnali hatállyal egyoldalúan 
megszüntetni.

Budapest, 2015.08.10


