Vállalkozási szerződés
Amely, létrejött egyrészről a
………………..........................................................................,

mint

Megrendelő,

közös képviselő ……………………………………, ügyvezető …………….…………………
másrészről

……………………………………………. mint Vállalkozó között az alábbi

feltételekkel:
1. Szerződés tárgya: ………………………………………………………………………….
2. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó vállalja ………………………………………….
...............................................................................................................................................
Munkavégzés kezdete: ………………………………………
2.1.A Vállalkozó fő kötelezettsége az 1. pont alatti kivitelezési munka elvégzése, és átadása.
A Vállalkozó az elvállalt munkákat a hatályos jogszabályok, hatósági előírások, kötelező
szabványok, műszaki normatívák betartásával köteles elvégezni.
A Megrendelő fő kötelezettsége a Vállalkozó szerződés teljesítésének átvétele és a jelen
szerződés 5. pontjában meghatározott vállalkozói díj kifizetése.

3.
3.1

A Vállalkozó kötelezettségei
A kivitelezés körében a Vállalkozó feladata az előkertek idény szerinti karbantartása
árajánlatban felsoroltak szerint.

3.2. A Vállalkozó köteles gondoskodni a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzrendészeti,
közegészségügyi és környezetvédelmi előírások betartásáról is, az ezek megszegéséből
származó következmények a Vállalkozót terhelik.
4. A felek szerződéses kötelezettségei az együttműködés keretében
4.1 A szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve köteles
eljárni. Ennek során a feleket kölcsönös tájékoztatási, értesítési és figyelem felhívási
kötelezettség terheli minden olyan körülmény tekintetében, amely a szerződésszerű
teljesítést befolyásolhatja. Így pl. a Vállalkozó értesítési kötelezettsége különösen kiterjed
a teljesítés minőségét, határidejét érintő körülményekre.

4.2 A felek megállapodtak abban, hogy a Megrendelő fizeti és biztosítja Vállalkozó részére az
összes anyagot, amely összeg a vállalási árból elszámolásra kerül.
4.2 A szerződő felek kijelölik felelős képviselőiket, akik őket a kivitelezéssel kapcsolatban a
helyszínen meghatalmazottként teljes jogkörrel képviselik.
A Megrendelő részéről:

………………………………..

Vállalkozó részéről:

………………………………...

5. A vállalkozói díj
5.1

A felek a szerződés tárgyát képező munkák vállalkozói díját a mellékelt árajánlat
szerint határozza meg, mely bruttó …………… Ft, azaz ……………………… forint.

5.2

Fizetési mód: számla ellenében átutalással, a Vállalkozó …………….vezetett
……………………………………..számú számlájára az alábbi ütemezéssel:
- a Vállalkozó előlegszámla benyújtására jogosult.
- a munka elvégzése után a Megrendelő által igazolt, sikeres átadás-átvételt követően
leadott számla ellenében 8 naptári napon belül esedékes, a fizetés átutalással történik.

6

Egyéb rendelkezések

6.1

Ezt a szerződést csak a felek cégjegyzésre jogosult törvényes szervezeti képviselői
írásban módosíthatják.

6.2

Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Rendelkezési az irányadóak.

6.3

A felek az e szerződésből eredő jogvitáik eldöntésére a Pesti Központi Kerületi
Bíróság eljárását kötik ki.

Ezt a szerződést a felek cégjegyzésre jogosult képviselői, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Budapest, 2016. ……………....

Megrendelő

Vállalkozó

