
Vidákovics Ervin e.v.

vÁlulrozÁsl szsnzőoÉs

amely létrejött az alábbi felek között az alábbi feltételekkel:

Meqrendelő:

Név: BalatonszepezdKözségÖnkormányzat

Cím: 8252 Balatonszepezd, Arpád u. 27.

Adószám: 1 57 34257 -2-19

vátlalkozó:

Név: Vidákovics Ervin e. v.

Cím:8272 Szentantalfa Fó u. 78,

Adószám: 631 25854-1 -39

Bank sz. sz.73200031-11305172 Kinizsi Bank zrt

A szerződés tárqva: A megrendeló tulajdonában lévó belterületi ingatlanon (Balatonszepezd) az új

buszmegállók (3 db) lábazatvakolás, simítás belülről és térkövezés Barabas kóvel való munkálata,

ami kiegészül még a meglévő lábazat hibáinak kijavításával és a lábazat tetejének lehúzásával,

Határidők: A munka kezdő dátuma 2016.04.19., befejezése 2016.04.29.

A szerződés összege:

Vállalási ár: a buszmegállók munkálatok és ahozzá szükséges anyagok buszmegállónként bruttó

120.000,00 Ft

Fizetésimód: átutalás

Fizetési határidő: buszmegállónként, azátadás / átvétele után 15 napon belül.

A vállalkozó kötelezettséqei. ioqai:

o A Vállalkozó a tárgyi munkát köteles első osztályú minőségben elvégezni.

o A vállalkozó nem vesz igénybe alvállalkozót.

o A vállalkozó köteles a Megrendelóvel ill. Megbízottjával szorosan együtt működni az új

buszmegál lók létesítésében.

e A Vállalkozó köteles a Megrendelót haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményról,

amelynek a szerződés teljesítésére kihatással vannak.



Vidákovics Ervin e.v.

A Meqrendelő kötelezettséqei. iooai:

c Azépítéshez szükséges információk, dokumentációk,tervek átadása.

. A Megrendelő a kivitelezést - munkaidó alatt - bármikor ellenőrizheti és kifogásait az

ellenőrzéskor nyomban közölheti.

o A Vállalkozó által benyújtott számlák szerződés szerinti kifizetése.

. A Megrendeló vállalja az építési munka folyamat elókészítését (alapozás elkészítése,

terméskö odakészítése helyszínre, belsőoldali zsaluzat elkészítése ill. beállítása) és a

munkafolyamat utáni utókezelést (beton locsolását), megmaradt terméskő elszállítását.

Garancia:

A jótállás időtartama az átadás - átvétel napjától számított 12 hőnap ill. a törvény által elóírt.

A Vállalkozó nem tartozik jótállással v. garanciával,ha természeti katasztrófa vagy a Megrendeló vagy

harmadik személy által végzett hibás ,hiányos vagy szakszerútlen beavatkozásokbÓl, illetve amelYek a

meghatározottól vagy az előírttól eltéró munkákból keletkeznek.

Eqvéq meqálIapodások:

A Megrendelő vállalja, hogy a kivitelezés során a szükséges adatokat mielóbb a VállalkozÓ

tudomására hozza. A Vállalkozó az adatszolgáltatás hiánya illetve hibás adatszolgáltatás miatt

bekövetkezett kivitelezési hiányosságokért felelősséget nem vállal,

A felek e szerződésból eredó mindennemú jogvita eldöntésére kijelölik a VeszPrém megYei bírÓság

hatáskörét.

Ezt a szerződést a felek egyetértóen elfogadják és a cégjegyzésre jogosult képviselóvel aláírják.

KeIt: Szentantalía, 201 6 04. 1 3. W1
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