VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Átáiiy Község Önkormányzata (Átány H.Rákóczi Ferenc Út 60
képviselő: Gönczi Mihály polgármester) mint megrendelő (a továbbiakban: megrendelő),
másrészről Alarm Power Biztonságtechnikai Szolgáltató KR (3390 Füzesabony, Pacsirta u. 32.
adószám: 23197518-2-10 képviselő: Csizmadia István ügyvezető) mint vállalkozó (a
továbbiakban: vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
.

1. Megrendelő megrendeli, vállalkozó pedig elvállalja Átány községben az 1. sz. melléklet
(árai ánlat) szerinti 10 db térűgyelő-kamera kiépítésének építési-szerelési munkálatainak
elvégzését I. osztályú minőségben.
Szerződő felek megállapítják, hogy a fenti tevékenység nem esik a közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXIX. tv. hatálya alá.
2. Szerződő felek a vállalkozói díj összegét 7.995.920.Ft forint összegben (ÁFA-val) állapítják
meg. Szerződő felek által megállapított ár fix árnak minősül. A fizetés módja átutalás. A
fizetési határidő, a készre jelentéstől számított legkésőbb 30 nap.
3. Megrendelő a ununkaterületet 2015. Március 31. napjáig munkavégzésre alkalmas állapotban
vállalkozó rendelkezésére bocsátja.
4. Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét úgy határozzák meg, hogy a teljes
beruházás 2015. Október 31. napjáig elkészülhessen.
5. Megrendelő a munkának a vállalkozó által történő készre jelentésétől számított 8 munkanapon
belül köteles a műszaki átadás-átvétel időpontját kitűzni, s azt a megkezdéstől számított 3
munkanapon belül befejezni
Teljesítésnek az 1. pontban körülírt munkák megrendelő részéről rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban történő átvétele minősül.
6. 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.
Kapcsolattartó:
Megrendelő részéről: Gönczi Mihály
Vállalkozó részéről: Csizmadia István
Cím: 3390 Füzesabony, Pacsirta út 32.
Telefon: 06-302600077
7. A költségvetésben szereplő termékek, anyagok helyett a vállalkozó más anyagot csak a
megrendelő előzetes hozzájárulásával építhet be.
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9. A kiviteli tervtől eltérő munka pótmunka a megrendelő írásbeli hozzájárulásával végezhető
cl. Amennyiben ez jelen szerződésben rögzített vállalkozói díj összegét és a teljesítési
határidő módosulását eredményezné, Úgy felek jelen szerződést kötelesek ebben a
vonatkozásban módosítani.
—

10. Amennyiben jelen szerződés megkötését követően műszaki kérdések tekintetében viták
merülnek fej, úgy felek elsősorban személyes tárgyalás útján kísérlik meg annak rendezését.

Kelt: Átány, 2015. március 05.
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