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TZ-CONSTRUCT KFT 

Email: lzconstmctkft@gmail.hu 

Egyszerűsített vállalkozási szerzödés 

Amely létrejött: 

Zuglói Sport- és Rendezvényszervezö Nonprofit Kft. (címe: 1149 Budapest, Kövér Lajos u. 
5-9., adóigazgatósági száma: 23088441-2-42, email 
cím:hamori.gyorgy@zugsport.hu;képviseli: Hámori György) továbbiakban, mint Megrendelő, 

valamint: 

TZ-CONSTRUCT KFT. (címe: 1116 Budapest, Sáfrány utca 54. 5. em. 54., adóigazgatósági 
száma: 26651871 -2-43., pénzforgalmi jelzőszáma: 11708001-22242725-00000000, e-mail 
cím: tzconstructkft@gmail.hu, képviseli:Tomik Zalán ügyvezető) továbbiakban, mint 
Megrendelő(továbbiakban együtt, mint Felek) között az alábbi feltételekkel: 

1. Szerződés tárgya: 

1 .1. A Megrendelő telephelyénkültéri burkolt cseréjét, 
1.2. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó vállalja a jelen szerződés aláírását 

megelőzően az általa megtekintett1.1 pontban körülírt, munkák elvégzését, az 
árajánlat alapján 

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

3. Határidő: 

3.1. A szerződésben foglalt munkák egyeztetett kezdési időpontja: 2020.07.11. 
3.2. A szerződésben foglalt munkák egyeztetett befejezési időpontja: 2020.07.13. 

4. Vállalkozói díj: 

4.1. a korábban elfogadott árajánlat alapján 939.381 Ft+ Áfa, azaz 
kilencszázharminckilencezer-háromszáznyolcvanegy Forint+ Áfa 

5. Fizetési feltételek: 

5.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó aláírt és a Megrendelő által elfogadott 
teljesítés igazolás alapján jogosult számla kiállítására, melyet Megrendelő a 
Vállalkozónak átutalással egyenlíti ki. 

5.2. Végszámla kiállítása a müszaki átadás-átvétel után történik. 
5.3 . A kivitelezés kezdési időpontja csak akkor lép érvénybe, ha az 5.1-ben foglalt 

teljesül. 
5.4. Amennyiben a fizetési határnap munkaszüneti napra esik, a teljesítés határnapja az 

ezt követő első banki nap. 
5.5. A számla akkor minősül teljesítettnek, amikor azt a Megbízó számláján jóváírták. 
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6. Felek jogai és kötelességei: 

6.1 . A pótmunkát a Megrendelő csak írásban rendelheti meg, mely kézhezvételétő l 

számított 3 (három) munkanapon a Vállalkozó köteles az annak vállalásáról 
nyilatkozni, és a pótmunkára adott árajánlatot feltűntetni. Az pótmunka adott 
árajánlatot a Megrende lő írásban fogadja el, melyre jelen szerzödés rendelkezései az 
irányadók. 

6.2. A Megrendelő az utasítás adási jogkörével élve nem adhat, jogszabályi vagy hatósági, 
illetve szakma szabályaival, előírásaiva l ellentétes, vagy szakszerűtlen utasítás adni a 
Vállalkozának. Amennyiben e rendelkezéstől eltér, a Vállalkozó köteles annak 
teljesítését megtagadni, és mind az utasítást, mind a végrehaj tás megtagadásának 
tényét és okát írásban rögzíteni. 

6.3. Megrendelő a kivitelezés ideje alatt térítésmentesen biztosíija a víz- és villamos 
energia csatlakozási lehetőségeket a vállalkozó számára. 

6.4. Alvállalkozás: 
6.4.1. A Vállalkozó tárgyi munkával összefüggésben alvállalkozót alkalmazhat. 

7. Garanciális feltételek: 

7 .1. 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 alkalmazás technikai leírásainak, a 
vonatkozó szabványoknak és előírásoknak megfelelően, hiba- és hiánymentesen 
határidőben elvégezni . 

7.2. Abban az esetben, ha a jelen szerződésben megjelölt személy bármilyen okból nem 
tudná ellátni a feladatát (betegség, jogviszony megszűnése, szabadság, stb.) 
Vállalkozó köteles gondoskodni a megfe le lő helyettesítésről és a folyamatos 
tevékenység ellátásáról. 

8. Szerződés módosítás: 

8.1. Jelen Szerződés csak írásban módosítható, mindkét fél aláírásával. 

9. Szerződés fe lmondása, megszűnése: 

9.1. A Feleket megilleti a rendes felmondás joga. 

10. Titoktartás: 

1 0.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy időbel i korlátozás nélkül szigorúan titkosan 
kezeli a szerződéssel összefüggően tudomására jutott összes információt és 
gondoskodik arról, hogy kapcsolódó vállalkozásaik, alkalmazottja ik is hasonlóan 
járjanak el. 
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11. Egyéb rendelkezések: 

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

11 .2. Felek kijelentik, hogy ügyleti képességük nem korlátozott, a jelen szerződés 
megkötéséhez szükséges minden felhatalmazással és joggal rendelkeznek, a jelen 
szerződés kikényszeríthető kötelezettségvállalást tartalmaz. 

11 .3. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítése során vagy a 
szerződés megkötését megelőzően a másik féltől kapott bármely anyagot, adatot, 
tényt vagy információt, beleértve jelen szerződés teljes tartalmát is, üzleti titokként, 
bizalmasan kezelik, azokat harmadik személyek számára nem teszik 
hozzáférhetővé. 

A felek jelen szerződést kölcsönösen átolvasták, értelmezték és azt, mint szerződési 

akaratukkal mindenben megegyezőt 2 mindenben egyező, példányokként 3 oldalt eredeti 
példányban aláírták. 

Kelt: Budapest, 2020.07.09 

Vállalkozó képviseletében: 
Tomik Zalán 
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