E-mail: info@uszosteg.hu
Székhely: 8220 Balatonalmádi, Veszprémi út 17
Cégjegyzékszám: Veszprém megyei Bíróság
Cg.: 19-09-506941
Tel: +36 20 9547594

ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a Balatonszepezd Község Önkormányzata (székhely:8252
Balatonszepezd, Árpád utca 27)
Adószáma: 15734257-2-19
pénzforgalmi számlaszáma:11748069-15734257-00000000
képviseli: Bíró Imre polgármester mint és a továbbiakban Megrendelő
valamint az Úszóstég Kft (8220 Balatonalmádi, Veszprémi út 17)
Adószáma: 13030588-2-19
pénzforgalmi számlaszáma: 73900092-18213135
Képviseli: Kálóczy Antal ügyvezető. Továbbiakban Eladó ( Együttes említés esetén:
Felek) között a mai napon az alábbi feltételek szerint.
A szerződés időtartama:
A szerződés aláírásának napjától 2022 05.20-ig
A szerződés tárgya: és ellenértéke:
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő- testülete a „BalatoRszepezdi
Központi Strand-fejlesztése II ütem" -című pr:ojekt megvalósítása-céljából úszóstég
beszerzése tárgyában az Úszóstég Kft ajánlatát fogadta el.
Nettó érték:
Áfa összeg
Összesen:

10.539.249 Ft
2.845.598 Ft
13.384.846 Ft

A vételár tartalmaz 66m2 JETFLOAT úszó stéget,2db. 3m x 1m es billenőhídat,2db.
20 Kg os Skandináv horgonyt kötéllel, 4db. kikötő bikát, szállítást és telepítést a
Balatonszepezdi Központi Strandon.
Eladó a termékhez mellékeli a Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti
és Hajózási Hatósági Főosztály által kiadott TÍPUSJÓVÁHAGYÁSLBIZONYÍTVÁNYT
Eladó a termékre a hatályos jogszabályoknak megfelelő jótállást vagy szavatosságot
vállal.
Teljesítés helye: Balatonszepezd Központi Strand.

Fizetési feltételek:
Az Eladó a Teljesítést követően (TEUESÍTÁS IGAZOLÁS-t Felek aláírják)számlát állít ki és a Megrendelő
azt a kézhezvételt követő 8 napban banki utalással ki egyenlíti.
Afnennyiben a szerződés végrehajtása során olyan akadály merül fel, mely bármelyik Felet
akadályozza v agy korlátozza a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítésében,
KöteJes azt a másik féllel azonnal, de legkésőbb 24 órán belül írásban közölni.
Kapcsolattartás:
Úszóstég Kft
Székhely: 8220 Balatonalmádi, Veszprémi út 17
,
\
Kapcsolat tartó: Kálóczy Antal
Telefon: +36 20 9547594
e-mail: info@uszosteg.hu
Vevő részéről:
Szántó Szilvia iroda vezető
8252 Balatonszepezd, Árpád utca 27.
Szerződés feltételeit kizárólag a Felek közös megegyezése alapján lehet írásban módosítani , vagy
abban bárminemű változtatást eszközölni. A szerződés módos,ítására olyan esetben van lehet9ség,
melyek nem járnak az ajánlatkérésben alkalmasságként, illetve bírálati szempontként rögzítettek
utólagos megváltoztatásával, módosításával
A szerződést bármelyik Fél 15 napos felmondási idővel felmondhatja. A felmondási idő alatt mindkét
Fél köteles szerződési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tenni.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó Jogszabályok, így különösen a Ptk.
vonatkozó rendelkezései irányadóak.
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