
VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS 

amely létrejött egyrészről: 

Zugtói Spo•·t- és Rendezvénysze•·vező Nonprofit Kft. 
Székhely: l 149 Budapest, Kövér Lajos utca 5-9. 
Képv iselő: Hámori György ügyvezető, 

Adószám: 2308844 1-2-42 
cégjegyzék szám: O 1-09-952368 
Bankszámlaszám: J 17 14006-20462020-00000000 

mint megrende lő (továbbiakban: Megrendelő), 

másrészrő l a 

Complete Safety Kft. 
Székhe ly: 1193.Budapest,Vécsey utca 8 
Képvise lő: Pöndör Gyula 
Adószám: 13757224-2-43 
cégjegyzék szám: O 1-09-95 7 680 
Bankszámlaszám: l 09 18001-00000065-070 l 0007 

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó, együtt említve: Felek), között az alábbi tárgyban, a 
következő fe ltételek szerint: 

l . Szerződés tárgya 

1. 1. A Megrendelő megrendel i, a Válla lkozó elvá lla lja: 

a Saltvadkerten a 3 197 helyraj zi szám a latt fe lvett, a természetben valójában a 6230 Soltvadkert, 
Tav irózsa u. 2. szám alatt fekvő Zugló i Gyermektábor te rületén talá lható faházak fe lúj ítását az 
alá bbiak szerint: 

840 nm felület csiszolása, két rétegű vastag lazúrozása 
120 nm lábazatjav ítás és festés 
25 nm e löregedett fafelül etek javítása, szükség szerinti cseréj e 

1.2. A Vállalkozó kije lenti, hogy a feladatot megismerte, azt a feladat meghatározásához szii kséges 
mé r1ékben és az elvárható gondossággal áttanulmányozta és aj ánlatát ennek alapj án tette meg. 

1.3. Vá llalkozó - jogi és anyagi fe l elősségének terhe mellett - a jelen szerződés aláírásával kijelenti , 
illetve tanúsítj a. hogy rendelkezik a vá lla lt feladat e lvégzéséhez sziikséges jártassággal. 
jogos u ltságokkal, továbbá garantálja, hogy a vá llalt fe ladat kifogástalan, teljes körű elvégzéséhez 
szükséges minősítésse l , minőségbiztosítás i rendszerrel, szaklétszámmal és egyéb kellékkel 
rendelkezik, illetve mindezeket alvá lla lkozó vagy te ljesítési segéd bevonásáva l biztosítja. A 
Váll a lkozó a megrende lő i táj ékoztatás ismeretében nem tapasztalt olyan tényt vagy körülményt, amely 
őt a szerződésszerű te ljesítésben akadályozná. 



1.4. Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízott a jelen szerződés 2. l . pontjában rögzített feladatok 
ellátását jogosult te ljesítési segédek bevonásáva l elvégezni, melynek során a Kbt. rendelkezéseinek 
szem e lőtt tartásával köteles elj árn i. 

2. A teljesítés hatál'ideje 

A beruházás kivitelezésének a véghatárideje: 2020. 07 hó l O napja. 
A Vállalkozó e l őte ljesítésre jogosult. 

3. A fizetés módja: 

3.1. Vállalkozó az anyagdíj ról és a munkadíjról kü lön számlát állít ki, amelyet a Megrendelő 30 napon 
be ltíl köteles utalással kiegyenlíteni . Vállalkozó az anyag díjat - melynek összege nettó 
1.226.200.- Ft+ Áfa - a munka megkezdése előtt a szerzödés aláírását követően, a munkadíjat 
melynek összege nettó 1.252.000.- Ft+ Áfa- a mun ka végeztével teljesítésigazolás után állítja ki. 
Az általános forgalmi adó elszámolása, illetve megfi zetése a mindenkor hatályos ÁFA törvény 
alapján történik. 

4. A teljesítés helye és módja: 

4. 1. Teljesítés helye: az 1.1. pontban meghatározott helyrajzi számú ingatlan. 

4.2. Vállalkozó önállóan bonyolítja és szervezi a munkavégzést, egyeztet mind a szükség esetén 
bevont te ljesítési segédekkel, mind a teljesítésbe bevont alvállalkozókkaL Vállalkozó köteles 
te ljesítése során egyeztetni az érintett szakági tervezökkeL 

4.3. A Vállalkozó jogosult alvállalkozók és teljesítési segédek igénybevételére, ezek igénybevétele 
azonban nem mentesíti Vá llalkozót a fel e lőssége és szerzödéses kötelezettségeinek te ljesítése alól. 
Vállalkozó a jelen szerzödésbe bevont alvállalkozók /munkavállalók/teljesítési segédek 
tevékenységéért te ljes fe lelösséget válla l. 

4.4. Felek kölcsönös egyetértésben megállapodnak, hogy amennyiben Vállalkozó a feladatát rajta 
kívü lálló ok miatt nem tudja te ljesíteni, úgy azt akadályoztatás címén írásban köteles jelezni 
Megrendelő fel é. Az akadá lyoztatás! közlö levélnek tartalmaznia kell az akadályoztatás okát, va lamint 
az ebbő l eredő határidő eltolódást. Megrende lő, ha az akadályoztatás tényét - indokolt esetben -
elfogadja, úgy az új határidő elfogadásával visszaigazolja azt, amennyiben nem ismeri el, úgy írásban 
jelzi azt Vállalkozónak. 

4.5. Vállalkozó köteles jelen szerzödés 1.1 . pontjában körül Íl1 és specifikált szolgáltatást kifogástalan 
módon és minöségben elvégezni. A rábízott fe ladatoknak a Megrende lő igényeinek és törvényes 
érdekeinek megfe lelően , a szakmai szabályok maximális figyelembevéte lével a társaságoktól 
elvárható gondosságga l és szakmai színvona lon eleget tenni . Vállalkozó szavatolja. hogy a 
vállalkozási munka minősége mind a fe lhaszná lt anyagok, mind a kivitelezés szempontjából megfelel 
a jelen Szerződésben, illetve a hatályos jogszabályokban foglalt követelményeknek. 

5. Megrendelő teljesítés igazolása 

5. 1. Vállalkozó köteles a feladat teljesítését követően átadás-átvételi eljárást lefolytatni. 

5.2. A Megrende lő által aláírt átadás-átvéte li jegyzőkönyv (teljeítési igazolás) képezi a számlázás 
alapját. Megrende lő részéről szakmai teljesítés igazolására a Pöndör Gyula jogosult. 

5.3. Megrende lő a sze rződés szerinti teljes ítést akkor fogadja el, ha az átadás-átvéte l i jegyzőkönyv 

és a helyszíni szem le alapján igazolható a Vállalkozó szerzödésszerű teljesítése. 



Vegyes rendelkezések 

l O. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerzödés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb adatainak 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságróJ szóló 201 1. évi CXII. törvény 37. 
§ (l) bekezdés szerinti , illetve az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati rendelet 
szerinti közzétételéhez. 

ll . Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/20 ll . (XII. 31.) Korm. rendelet 
50. § ( l) bekezdés ( l a) pontia alapján a Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szó ló 20 ll . évi 
C XCV I. törvény 3. § (l) bekezdés l. pontjaszerint átlátható szervezetnek minösül és Megbízó l 00%
os tulajdonában álló gazdasági társaság. 

12. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezését 
e l sőd legesen békés úton, tárgyalások során kísérlik meg rendezni, és csak ennek sikertelensége esetén 
fordu lnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz. 

13. Jelen szerződésben nem szabá lyozott kérdések tekintetében egyebekben a Polgári 
Törvénykönyvrő l szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. 

Felek jelen Vállalkozási szerződést, mint akaratukka l mindenben megegyezőt, elolvasás után 
kölcsönösen elfogadták és cégjegyzésre jogosult képv i se lőik útján 4 (négy) eredeti példányban 
aláírták. A szerződés aláírása napjáva l lép hatályba. 

Képviseli: Pöndör Gyula 
ügyvezető 
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