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Vállalkozási ajánlat
1. Melyet a Szegedi Vásár és Piac Kft. (6724 Szeged, Mars tér M pavilon) mint ajánlatkérő,
továbbiakban mint Megrendelő felé, a Goboker Kft. (6725 Szeged, Kálvária sgt. 44.) mint
Vállalkozó ad.
2. Az ajánlat a Szeged,
kialakítására vonatkozik.
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3. Az ajánlat előzetes helyszíni felmérés, egyeztetés és nem véglegesített tervek alapján
készült.
4. VÁLLALÁSI ÁR (2006. évi árszinten):
Műszaki tartalom:
•
•

Beléptető kapuk elkészítése, beépítése
Védőcsövezés, gyengeáram, erősáram vezetékek részére

Munkadíj, An a
+20 % AFA
Mindösszesen:
Azaz: Kilencmillió-egyszázhatvannégyezer-kilencszáznyolcvankettő

7.637.485.1.527.497.9.164.982.00/1 OOFtegyösszegben.

5. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK:
5.1 A Vállalkozó a munkálatokat első osztályú minőségben végzi el. Ha a munkavégzés
minősége nem megfelelő, a Megrendelő felszólíthatja a Vállalkozót a hiányosságok pótlására,
illetve a minőség kijavítására, aki a megadott határidőn belül köteles azt végrehajtani.
Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget, úgy a
Megrendelő jogosult más személyt megbízni, melynek költségeit a Vállalkozó felé
érvényesítheti.
5.2 A Vállalkozó az elvégzett munkákra a jogszabályokban előírt garanciális és szavatossági
kötelezettségeket vállal.
5.4 Megrendelő az építési munkák ellenőrzésévei a műszaki ellenőrét bízza meg.
5.5 A Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt munkákat
határidőre és első osztályú minőségben elvégzi.
6. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK:
6.1 A Megrendelő fizetési kötelezettsége a Vállalkozó által 2 példányban kiállított végszámla
alapján történik.

I

6.2 Számlázás ütemezését az esetlegesen megkötendő szerződés tartalmazza.
A számla kiegyenlítése 8 napos banki átutalással történik.
6.3 Amennyiben a Megrendelő az igazolt számlát késedelmesen fizeti ki, úgy erre
vonatkozóan köteles a jegybanki alapkamat kétszeresének megfizetésére.
6.4 A véghatáridő a Vállalkozónak felróható okból történő, felróhatóság szempontjából az
építési naplóban történő bejegyzések a mérvadó ak, mulasztása esetén a megrendelőt naponta
0,2 % árengedmény illeti meg, az érintett épületre vetítve. A kötbér maximális értéke a
vállalási ár 5% -a.
7. Az ajánlat érvényességének határideje: 2006. március 30.
Szeged, 2006. február 06.
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Gonda András
ügyvezető

