
Egyszerűsített vállalkozási szerződés 

Amely létrejött: 

Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. (címe: 1149 Budapest, Kövér Lajos u. 5-9., adó igazgatósági 

száma: 23088441-2-42, email cím: hamori.gyorgy@zugsport.hu, telefon: +361 /3632036; képviseli: Hámori 

György) továbbiakban, mint Megrendelő, 

valamint: 

Szigbontcsz Kft. (címe: 2013 Pomáz, Ybl Miklós utca 2.4., adóigazgatósági száma: 255 14 706-2-13, 

cégjegyzékszáma: 13-09- 180141 , pénzforgalmi jelzőszáma: CIB l 0700770-71326452-5 1100005, e-mail cím: 

info@szigbontesz.hu, telefon: + 3630/63 77390, képviseli: Egry Szabolcs ügyvezető) továbbiakban, mint 

Vállalkozó (továbbiakban együtt, mint Felek) között az alábbi feltételekkel: 

l. Szerződés tárgya: 

1.1. Sportpálya területén található különböző felületek bevonatkészítési munkálatai feli.iletkialakítással és 

felületkezeléssei 

1.2. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó vállalja a jelen szerződés alá írását megelőzően az általa 

megtekintett 1.1 pontban körülírt, munkák elvégzését. 

2. Teljesítés helye: 1149 Budapest, Kövér Lajos u. 5-9 

3. Határidő: 

3. 1. A szerződésben foglalt munkák egyeztetett kezdési időpontja: 2020.09.09 

3.2. A szerződésben foglalt tervezett befejezési időpontja: 2020.09.25 

4. Vállalkozói díj: 

4. 1. a korábban elfogadott áregyeztetés, árajánlat alapján. 

5. Fizetési feltételek: 

5. 1. A Vállalkozó a munkára és a beépítendő gépekre, eszközökre előlegszám l át állíthat ki, amelyet 

Megrendelő az azon megjelölt dátum ig átutalással teljesít. 

5.2. Végszámla kiállítása a müszaki átadás-átvétel után történik. 

5.3. Fizetési határidő: 8 nap. 

5.4. Amennyiben a fizetési hatámap munkaszi.ineti napra esik, a teljesítés határnapja az ezt követő első banki 

nap. 
5.5. A számla akkor minősül teljesítettnek, amikor azt a Megbízott számláj ánjóváírták. 

6. Felek jogai és kötelességei: 

6.1. A pótmunkát csak Megrende lő rendelheti meg. Az pótmunkára adott árajánlatot a Megrendelő írásban 

fogadja el, melyre jelen szerződés rendelkezései az irányadók. 

6.2. A Megrendelő az utasítás adási jogkörével élve nem adhat, jogszabályi vagy hatósági, illetve szakma 

szabályaival, előírásaival ellentétes, vagy szakszerűtlen utasítás adni a Vá lla lkozának. Amennyiben e 

rendelkezéstől eltér, a Vállalkozó köteles annak teljesítését megtagadni, és mind az utasítást, mind a 

végrehajtás megtagadásának tényét és okát írásban rögzíteni. 



6.3. Megrende lő a kivitelezés ideje alatt térítésmentesen biztosítja a víz- és villamos energia csatlakozási 

lehetőségeket a válla lkozó számára. 
6.4. Alvállalkozás: 

6.4.1. A Vállalkozó tárgyi munkával összefüggésbenalvállalkozót alkalmazhat. 

6.5. A Vállalkozó köteles a munkát a szerződésben meghatározott tartalommal, a vonatkozó előírások és a 

szakma szabályainak betartásával, l. osztályú minőségben, az alkalmazott-, vagy felhasznált anyagok 

a lkalmazás technikai leírásainak, a vonatkozó szabványoknak és előírásoknak megfelelően, hiba- és 

hiánymentesen határidőben elvégezni. 

7. Szerződés módosítás: 

7.1 . Je len Szerződés csak írásban módosítható, mindkét fél aláírásával. 

8. Szet-ződés felmondása, megszűnése: 

8.1. A Feleket megilleti a rendes felmondás joga. 

9. Titoktartás: 

9.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy időbeli korlátozás nélkül szigorúan titkosan kezeli a 

szerződésse l összefüggően tudomásárajutott összes információt és gondoskodik anól, hogy kapcsolódó 

vállalkozásaik, a lkalmazottjaik is hasonlóan járjanak el. 

10. Egyéb rendelkezések: 

l 0.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a PTK. hatályos rendelkezései az irányadók. 

A fe lek jelen szerződést kölcsönösen átolvasták, értelmezték és azt, mint szerződési akaratukkal mindenben 

megegyezőt 3 mindenben egyező, példányokként 2 oldalt eredeti példányban aláírták. 
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Z uglói c; port- és Rcndezvényszcrvcző 
~i Nonprofit Kft. 

~.:: 1 1 4?.B~d . >es!, ,Kövér L~. 
~ Adoszam. ~ ~ 
\öl' OT · - 6-20%202[}-{]0000000 

Megrendelő épviseletében: 
Hámori yörgy 

·- -~, 
c- ~ , 

-~~- , _-:-: _:~---------- - -
VMI ·· . !ó--képviseletében: 

· ~ SzahoJcs 
Szig ontesz~ . 

. ta l 3 Pomáz, Ybl M lklos u. 2. 
adószám: 255147 06-2-13 

b<mks:ziun\a: 109 U\001-00000087-32420004 
, . yze''---·:.~,. 13-09-180141 eeg) cg """"'~ · · 


