
VÁLLALKOZÁSISZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről: Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-Profit 
Kft. 
cím: 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 5-9. 
adószáma: 23088441242 
képviseli: Hámori György 
mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), 

másrészrő l a Játszótérpont Kft. (székhelye: 2310 Szigetszen tmiklós, Háros utca 8002/1. 
adószá ma: 25865514-2-13, Bankszá mlaszám: 10400140-50526755-75781009 ), képviseli: Ma
gócsi Attil a a továbbiakban: Vállalkozó, az együttesen Sz erződő Felek között az alábbi f eltéte
lekkel: 

1. A Váll alkozó kötelezi magát , hogy az alábbiakban részletezett eszközök gyárt ás i mun

kálatait a megrendelő szá mára elvégz i. 

, Megnevezés Kieg.info darab Nettó Ft/db összNettó AFA 27% Ös sz 
Bruttó ' 

.,~, 

' 
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Hinta 1 187.000 187 .000 50.490 237.490 

Oxo-s babaház l 299.000 299.000 80.730 379.73 0 

Szimpla vár l 330.000 330.000 89.100 419.100 

Telepítés 180.000 180.000 48.600 228.600 

Szállítás 30.000 30.000 8.100 38.100 

;· ~ 

ÖSSZESEN 1.026.000 277.020 1.303.020 
.. 

2. A Vállalkozó a szükséges anyagokat e sze rződésben meghatározot t mennyiségben és minő

ségben beszerzi. 

3. A Szerződő Felek a vá llalkozói díjat nettó 1.026.000 , azaz egymillió huszonhatezer , 

bruttó 1.303.020 azaz egymillióháromszázháromezerh úsz forintban hat ározzák meg. A 
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vállalkozói díj magában foglalja a tevékenységhez szükséges valamennyi munka-, szállítás 

és anyagköltséget 

4. A lehetséges szá llítás időpontját a felek- az elkészítés jelentése után- közösen állapítják 

meg. 

5. A megrendelő a szállítási időre a munka területet átadja, és biztosítja az áram s víz 

szolgáltatást a vállalkozó részére! 

6. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő álta l fizetendő vállalkozói díj a megbeszélt 

fizetési ütemezésszerint történik. 

Fizetési Ütemezés: 

1. részlet 50% megrendeléskor 

2. részlet 50% átvéte lkor 

7. A Vállalkozó két éves garanciát vállal a termék minden, általa gyártott elemére, a 

szerződésben feltüntetett feltételeknek megfe l e lően. 

8. A hasznáJók folyamatos biztonsága érdekében a j átékok rendszeres ellenőrzést és 

karbantartást igényelnek a 78/2003 . (XI.27.) GKM rendeletnek megfe l e lően. A rendelet alapján 

minden j átszótér üzemeltetőnek kötelessége a játszóterek üzemeltetésével összefüggésben 

"Ellenőrzési és karbantartási napló"-t is vezetni , és az elvégzett munkákat dokumentálni. A 

karbantartás elvégzéséről karbantartási naplót kell vezetni , melynek megléte feltétele a garancia 

érvényesítésének. Etmek hiányában a garanciális reklamációkat nem áll módunkban elfogadni! 

9. A Válla lkozó kij elenti, hogy termékeinek mindegyike megfelel a játszótéri eszközök 

biztonságosságáról szóló 78/2003. (X1.27.) GKM rendeletnek, illetve az idevágó MSZ EN1176 

szabványoknak. Az eszköz átadásakor Vállalkozó ezt Megrendelő részére a ját ék megfe lelőség i 

nyilatkozatának, használati és a karbantartási útmutatójának, karbantartási tervének, 

átadásával megerősíti. Vá llalkozó külön megrendelés esetén vá ll alja a fenti rendelet alapján 

szükséges hatósági engedélyek és e lle nőrzési jegyzőkönyv beszerzését , melyet 

Megrendelőnek azoknak megszerzése után külön díj ellenében átad. 

10. Jelen sze rződés csak írásban módosítható és kizá rólag írásban lehet felbontani. E körben 

jognyilatkozatot a Megrendelő részérő l Hámori György, a Váll alkozó részé ről Magácsi Attila 

jogosult ti sztségvi se lő tehet. 
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11. A termék a vállalkozás tulajdonát képezi amíg a t eljes kifizetés meg nem történ ik. 

E szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos közleményeket a felek email üzenet formájában 

küldik meg egymásnak: 

A Megrendelő email-címe : fazekas .kitti@zugsport.hu 

A Vállalkozó email-címe : info@jatszoterpont.hu 

12. A vállalkozó vállalja hogy a megrendelő által megrendelt eszközt a t elepítés napjáig 

díjmentesen tárolja. 

13. A vállalkozó vállalja hogy a szerződésben megrendelt eszközöket2020-ig letelepíti , 

amennyiben a szükséges földmunkát a megrendelő legkésőbb előkészíti. 

14. A szerz őd és ár t áblázatá ban feltüntetett telepítési összeg abban az esetben tekinth ető 

véglegesnek, amennyiben a t elepítésére kij elölt terület kistehera ut óva l ( 3,5 t) normál mód 

megköze líth ető . ( 20m-re minimum) Amennyiben a t elepítésta terület i adottságok 

j e le ntőse n megnehezítik (távolabb lehet csak m egállni , dombold alban van, kerítés miatt 

nem megköze líth ető stb.) , vagy a t elepítésre kij elö lt t erület j e l e ntősen , szemmelláthatóan 

t örmelékes , sittes , f a gyökeres , nehezen ásható, a vállalkozó fenntart ja a jogot hogy közös 

egyeztet és alapján magasabb t elepítési költséget alapítson meg, mely vagy külön számlán 

kerül ki állításra , vagy a végszá mla összegét növeli ! Ennek összegérő l a vá llalkozó köt eles 

e l őszö r telef onon majd e-m ail útján t ájékoztat ást ad ni a megre nde lő n e k! 

15. Felek a szerződésse l, illetve az annak során teljesített feladattal kapcsolatasa n kölcsönösen 

kijelentik, hogy- a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kivételével - a teljesítés sorá n, vagy 

egyéb módon tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasa n keze lnek és megőrizn ek, 

ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában egyik fél sem hozza nyilvánosságra, vagy 

illetéktelen harmadik személy tudomására. Megbízott a birtokába került információkat bizalmasan 

keze li, azokat kizárólag a szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében használhatja 

fel. 

Záró rendelkezések: 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Pt k. von atkozó rendelkezései, 

a M agyar Sza bványok, és Műsza ki Előírások az irányadóak. 

Jelen sze rződés egymással szó szerint, három, mindenben megegyező példányban készült, 

amelyet a f elek megismertek, elolvast ak, az abban foglalt akat magukra nézve köte lezőn e k 

t ekintik, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. 

Sziget szentmiklós, 2020.03.31. 
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