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Vállalkozási szerződés

mely létrejött egyrészről
Szegedi V ásár és Piac Kft
székhely:
pénzintézet és számlaszám:
adószám:
cégjegyzékszám:
képviselő:

6722 Szeged, Mars tér M pavilon
RAIFFEISEN BANK 12067008-00143835-00100003
11099224-2':06
06-09-003765
Pusztai Lajos ügyvezető igazgató

mint megrendelő (továbbiakban: megrendelő), másrészről a
Szegedi Vízmű Rt
székhelye:
pénzintézet és számlaszám:
adószám:
cégjegyzékszám:
képviselő:

6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.
RAIFFEISEN BANK 12067008-00116031-00100009
12634048-2-06
06-10-000294
Fodor Lászlóné dr. vezérigazgató,

mint vállalkozó (továbbiakban: vállalkozó) között a következő feltételek szerint:
A szerződés tárgya: Szeged, Mars tér Kl, K2 pavilon csatornabekötés
ka nélkül, 3 db akna építés és 3x12 m csőfektetés

készítés földmun-

1./ Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a tárgyi kivitelezési munkákat 1.
osztályú minőségben, 1. osztályú minőségű anyagok beépítéséveL
2./ A szerződés tárgyát képező munka kiviteli tervek alapján kalku1ált vállalkozói díja:
Alap
ÁFA 20 %
Összesen:
azaz Kilencszáztizenháromezer-háromszázötvennégy

761 128 Ft ~
152226 Ft
913 354 Ft
00/100 forint.

Megrendelő vállalja, hogy a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül 913 354.- Ftot átutal a vállalkozó RAIFFEISEN BANK 12067008-00116031-00100009 sz. számlájára.
Ha a kivitelezés során a tervtől eltérő módon, más műszaki megoldással lehet csak megépíteni a csatomabekötést, úgy a vállalkozási díj módosulhat. A munka elvégzése után a
megrendelő a dijkü1önbözetet a végszámla kézhezvételét követő 15 napon belül megfizeti.
Megrendelő fizetési késedelme esetén a Ptk szerint késedelmi kamatot fizet a ki nem fizetett díj után, a késedelem idejére.
3./ Megrendelő a kivitelezéshez szükséges munkaterületet 2006. 03. 27 -ig tartozik munkavégzésre alkalmas állapotban a vállalkozónak átadni. Vállalkozó a munkakezdést előzetesen köteles bejelenteni.
4./ A szerződés teljesítésének határideje (műszaki átadás): 2006. 04. 10.
5./ A felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozó jogosult a szerződésben megállapított
:.luí.áridő d0í.i:~ teljesítésre.
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6./ Pótmunkák elvégzését a felek e szerződés módosításával rendezik.
í

7./ A megrendelő helyszíni képviselője (műszaki ellenőr):
A vállalkozó helyszíni képviselője:

Darvas Tamás

Tel.: 20-992-0040

Bartha Gábor

Tel.: 20-312-2990

8./ A vállalkozó a kivitelezési munkák során alvállalkozót vehet igénybe.
9./ A vállalkozó köteles a kivitelezés időtartama alatt a munkaterület őrzéséről, a vagyonbiztonságról, a balesetvédelmi óvó rendszabályok, tűzbiztonsági, érintésvédelmi szabályok
betartásáról, az érintett területen a tűzmegelőzési és tűzoltási feladatok érdekében az illetékes szervek szolgáltató tevékenységének lehetőségéről gondoskodni.
10./ A Megrendelő köteles beszerezni a kivitelezéshez szükséges engedélyeket, köteles viseli az
esetlegesen felmerülő közterület foglalási díjakat, a kivitelezéshez szükséges energia és
vízcsatlakozási költségeket, valamint a kivitelezés során felhasznált energia és víz díjait.
11./ Vállalkozó köteles tájékoztatni a megrendelőt a kivitelezés során felmerülő minden akadályról, tervtől való eltérésről, tervezési hiba észleléséről, a megrendelői utasítások szakmai hiányosságairól, továbbá a kivitelezéssei összefüggésben minden tájékoztatási kötelezettség alá eső kérdésről.
12./ A szerződésben nem szabályozott kérdésekben, az érvényben lévő jogszabályok
ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.

és a Ptk.

Szerződő felek a fenti szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben
helybenhagyólag aláírják. Jelen szerződés 2 számozott oldalból áll.

egyezőt,
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Szeged, 2006. 02. 14.
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