VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről a

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata

Székhelye:

9485 Nagycenk, Gyár u. 2.

Adószáma:

15728001-2-08

KSH száma:

15728001-8411-321-08

Számlavezető Pénzintézet:

K&H Bank Zrt.

Bankszámlaszáma:

10402142-21423341-00000000

Számlázási címe:

9485 Nagycenk, Gyár u. 2.

Képviselője:

Csorba János polgármester

Elérhetőség:

06-30-9427716

mint megrendelő,- a továbbiakban: Megrendelő-

másrészről

Kastély Invest Kft

Székhelye:

Dobeni 271 ( Románia )

Adószám:

RO23503605

Bankszámlaszám:

11773377-01281361-00000000

Képviselője:

Antal László

mint vállalkozó, – a továbbiakban: Vállalkozó –
között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:
1. A Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó elvállalja a Nagycenk, Kiscenki u. 20.
sz. alatti alkotóház külső és belső kerítésének építését . A Megrendelő vállalja a munkákhoz
szükséges anyag megvásárlását.
2. Az 1. pontban körülírt munkák megkezdéséhez és elvégzéséhez nem szükségesek kiviteli
tervek és hatósági engedélyek ( igazolás mellékelve ) .
3. A Megrendelő a munkaterületet 2014. szeptember 15. napjáig munkavégzésre alkalmas
állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.
4. A teljesítési határidő: 2014. október 15. Teljesítésnek az 1. pontban körülírt munkák
megrendelő részéről rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő átvétele
minősül.

5. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozói díj összege: 2.100.000 Ft
( áfa-mentes ), melyből
- 55 m hosszú, 80 cm sávalapú, 25-ös zsalukőből és betontéglából, kívülről 1,8 m
magasságú, belülről 2,5 m magasságú, külső kerítés megépítését tartalmazza, összege:
1.400.000 FT
- 45 m hosszú, 80 cm sávalapú, 25-ös zsalukőből, 80 cm átlagos magasságú belső
betonlábazat és arra épített 1,5 m magas drótkerítés megépítését tartalmazza, összege:
700.000 FT
6. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó kizárólag a munka befejezése és
átvétele után jogosult számlázni. Az elvégzett munka ellenértékét a Megrendelő a számla
benyújtását követő 15 napon belül, átutalással egyenlíti ki.
7. A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott vállalkozói díj teljes egészében
rendelkezésére áll.
8. Felek kötelezettséget vállalnak jelen szerződés alapján történő együttműködésre, egymás
folyamatos és kölcsönös tájékoztatására. Szerződő felek kötelesek a másik felet minden olyan
körülményről haladéktalanul, írásban értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy
kellő időre történő elvégzését veszélyezteti vagy gátolja.
9. A Megrendelő kiköti, hogy a vállalkozói díj összegénél, pótmunka felmerülése esetén a
Vállalkozó kizárólag a Megrendelővel való egyeztetést követően jogosult az elfogadott
összegről számlát benyújtani.
A Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
A szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag és
cégszerűen írták alá.

Nagycenk, 2014.szeptember 12

………………………………….….
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata
Megrendelő

…………………………………
Kastély Invest Kft
Vállalkozó

