VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött az egyik részről, mint,
Megrendelő:

____________________________

Megrendelő címe:

____________________________

Megrendelő cégjegyzékszáma:

____________________________

Megrendelő adóigazgatási száma*:

____________________________

(a továbbiakban: Megrendelő)
a másik részről, mint
Vállalkozó:

Glass World Kft.

Vállalkozó címe:

1191 Budapest, Bethlen G. u. 32.

Vállalkozó cégjegyzékszáma:

01-09-924250

Postacím:

1112 Budapest, Kőérberki út 36.

Vállalkozó bankszámla száma:

10918001-00000085-58500005

Vállalkozó adóigazgatási száma:
14879984-2-43
(a továbbiakban: Vállalkozó) között, az alábbi feltételekkel:
1.

A szerződés tárgya

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a következő üvegipari szakszerelési munkát:
____________________________________________________
A szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező árajánlatban meghatározott műszaki tartalom
szerint.
2. A munka díjazása
Nettó összesen:
ÁFA összesen:
Bruttó mindösszesen:

_________________
_________________
_________________

A fenti összeg tartalmazza a kivitelezéshez szükséges gyártási, szerelési, és egyéb költséget.
A Vállalkozó a vállalkozói díjon kizárólag a Megrendelővel egyeztetett pótmunkák ellenértékét
érvényesítheti.

3. Kivitelezési határidő
A kivitelezési határidő:
Az felvonulási terület átadása:

2015.
2015.
1

4. Fizetési feltételek
4.1. Számlázás
Végszámla
______________

átutalás __ naptári nap

A végszámla benyújtásának feltétele a munka hiánytalan mennyiségi és minőségi átadásátvétele, teljesítési igazolás formában.
Késedelmes átutalás (kifizetés) esetén Vállalkozót évi 20% késedelmi kamat időarányos része
illeti meg.
4.2. Késedelem
A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó hibájából történő késedelmes teljesítés
esetén a Vállalkozó _______.- Ft napi kötbér terheli, de a kötbér összege nem haladhatja meg
a __________ Ft-ot. A kötbér összege a Vállalkozó által benyújtott számlák fizetményéből
illetve a megrendelő által kiállított kötbérszámla kompenzálásával kerül levonásra.
5. Jótállási és szavatossági feltételek
A Vállalkozó a mindenkori hatályos jogi szabályozásnak megfelelően teljes körű jótállást és
szavatosságot vállal a Vállalkozási Szerződés keretében megvalósult műszaki tartalom szerinti
munkákra.
6. Elállás, időközi felmondás
Abban az esetben, ha Megrendelő a szerződéstől eláll, vagy a kivitelezői munkát Vállalkozótól
független okokból szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi tevékenységének ellenértékét
(esetleges kárát) a készültségi fok alapján elszámolni.
7. Módosítás
Jelen szerződés módosítása és kiegészítése hatályosan csak írásban és mindkét fél cégszerű
aláírásával ellátva történhet.
8. Megrendelő kijelenti, hogy a kivitelezési díj - 4. pont - pénzügyi fedezete rendelkezésre áll.

Budapest, 2015.

……………………………………..
Megrendelő

…………………………………………..
Vállalkozó

