
3. sz. melléklet  

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

- tervezet -  

amely létrejött egyrészről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

(1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószám: 15735722-2-43, bankszámlaszám: 10401196-

00028977-00000005, törzskönyvi azonosító szám: 735726; képviseletében eljár Baranyi 

Krisztina polgármester mint megbízó, (a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről…………………………………………………………………………… (székhely: 

……………………………….,cégjegyzékszám:………………………..,adószám:…………...

………………., bankszámlaszám/pénzforgalmi jelzőszam: …………………………………, 

képviseletében eljár: ……………………………….), mint vállalkozó (továbbiakban: 

Vállalkozó)  

- Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: Felek/Szerződő Felek – között  

alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel. 

 

Előzmények:  

Megrendelő az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) 

számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés III. fejezet 3.2. pontja alapján meghívásos 

beszerzési eljárást folytatott le 2 db kerékpáros szervizpont IX. kerületben történő telepítése 

tárgyában.  

Felek rögzítik, hogy a beszerzési eljárás eredményeként Vállalkozóval, mint nyertes 

ajánlattevővel kötik meg jelen Vállalkozási Szerződést (a továbbiakban: szerződés).  

 

1. A szerződés tárgya 

 

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja jelen szerződés 1. számú melléklete 

szerinti tartalommal és nettó egységárakkal 2 db kerékpáros szervizpont telepítését a 

IX. kerületben az alábbi helyszíneken: 

- Budapest IX., Toronyház utca 3/b. – József Attila Lakótelepi Közösségi Ház 

- Budapest IX., Közraktár utca 4-6.,  Corvinus Egyetem ’C’ épület  

 

2. Az ellenszolgáltatás mértéke, fizetési feltételek 

2.1. Felek a jelen szerződés szerinti vállalkozói díjat összesen nettó ……………. Ft + ÁFA, 

bruttó …………………. Ft, azaz ………………………………… forint összegben állapítják 

meg. A vállalkozói díj magában foglalja Vállalkozónak a teljesítéssel kapcsolatos valamennyi 

költségét, így különösen a szállítással, kivitelezéssel és az esetleges kapcsolódó feladatokkal 

járó egyéb költségeket. Vállalkozó árváltozást, valamint többletköltséget semmilyen jogcímen 

nem érvényesíthet. 
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2.2. Vállalkozó a számlát az átadás-átvételi eljárás befejezését és a hiba- és hiánymentes 

teljesítést követően, Megrendelő által kiállított szakmai teljesítés-igazolás alapján, 15 napon 

belül állíthatja ki és nyújthatja be Megrendelő részére.  

Szakmai teljesítés-igazolásra a Városüzemeltetési Iroda munkatársa, pénzügyi teljesítés-

igazolásra Baranyi Krisztina polgármester jogosult.  

Amennyiben számlakifogás nem merül fel, Megrendelő a számla ellenértékét a számla 

kiállítását követő 30 napon belül átutalással teljesíti. Megrendelő előleget nem fizet.  

 

2.3. A jelen szerződés 5.5. pontjában rögzített esetekben – eszköz megrongálódása, pótlása – 

Megrendelő kapcsolattartóján keresztül, eseti megrendelés keretében, Vállalkozóval folytatott 

egyeztetést követően, gondoskodik. Vállalkozó köteles Megrendelő által jelzett hiányzó vagy 

megrongálódott eszközökre vonatkozóan Megrendelő írásbeli értesítését követően 10 napon 

belül árajánlatot adni. 

Vállalkozó a számlát az egyes eseti megrendelések teljesítéséről, az átadás tényét igazoló 

teljesítés-igazolás Megrendelő kapcsolattartójának aláírása alapján nyújthatja be. Megrendelő 

- amennyiben számlakifogás nem merül fel - a számla ellenértékét a számla kiállítását követő 

30 napon belül átutalással teljesíti. Megrendelő részéről a teljesítés-igazolásra Baranyi 

Krisztina polgármester jogosult.   

 

2.4. Megrendelő kijelenti, hogy rendelkezik a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott 

feladatok elvégzéséhez, valamint a 2.3. pontban rögzített eseti megrendelésekhez szükséges 

pénzügyi fedezettel az 5015. számú „Kerékpáros infrastruktúratervezés, kiépítés, fejlesztés” 

megnevezésű költségvetési soron.  

 

2.5. Amennyiben Vállalkozó késedelmesen nyújtja be a számlát, akkor a késett napok számával 

egyező időtartamra Megrendelő mentesül a késedelmi kamat fizetése alól az esetleges 

késedelmes fizetés esetén. 

2.6. Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége esetén Megrendelő a kötbért az annak összegére 

kiállított számla alapján jogosult érvényesíti. Az ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) összegére 

vonatkozó számlát a Megrendelő csak a kötbér-számla Vállalkozó általi kiegyenlítését 

követően köteles kiegyenlíteni. 

 

3.Szerződés időtartama 

3.1. Jelen Vállalkozási Szerződést Felek  - mindkét Fél általi – aláírás napjától  2023. április 

28. napjáig tartó határozott időtartamra kötik.  

 

4. Felek jogai és kötelezettségei 

 

4.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés 1.1. pontjában megjelölt 

munkálatokat elvégzi. Vállalkozó a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott 
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helyszíneken, összesen 2 db kerékpáros szervizpontot alakít ki, és a telepítés során keletkezett 

törmelék elszállításáról gondoskodik.    

4.2. Megrendelő a szervizpontok végleges telepítési helyéről Vállalkozót írásban tájékoztatja, 

és a szerződés megkötését követően, de legkésőbb 2023. március 31. napjáig helyszíni bejárást 

biztosít számára.  

4.3. Megrendelő a helyszíni munkálatokhoz szükséges munkaterületet, munka-és 

pihenőnapokon is - előzetes egyeztetést követően - biztosítja Vállalkozó részére. 

4.4. Vállalkozó előteljesítésre jogosult. Előteljesítés esetén Vállalkozó a munkát Megrendelő 

felé készre jelenti, Felek egyeztetik az átadás-átvételi eljárás időpontját.  

4.5. Vállalkozó a munkálatokat a vonatkozó jogszabályoknak, előírásoknak, szabványoknak és 

szakmai szokásoknak megfelelően végzi el. 

4.6. Vállalkozó a munkálatokat köteles I. osztályú minőségben, legjobb tudása és szakmai 

felkészültsége szerint elvégezni, és ahhoz csak Magyarországon felhasználási engedéllyel bíró 

I. osztályú anyagot, szerelvényt, gépet, készüléket és berendezést használhat fel.  

4.7. Vállalkozó a munkavégzés során a munkálatokkal összefüggő zaj-, rezgés-, por stb. 

szennyezésekre vonatkozó előírásokat betartja, a munkaterületről a munkálatokkal okozott 

szennyezést és hulladékot folyamatosan eltávolítja.  

4.8. Vállalkozó köteles Megrendelő utasításai szerint és érdekei figyelembevételével eljárni, 

valamint a munkavégzést úgy megszervezni, hogy az biztosítsa a munka gazdaságos és gyors 

befejezését.  

 

4.9. Vállalkozó közreműködő igénybevételére jogosult, ha a teljesítési határidő betartása vagy 

különleges szakmunka azt szükségessé teszi. Vállalkozó közreműködő munkájáért és esetleges 

károkozásáért úgy felel, mintha a szerződéses feladatokat maga teljesítette volna. 

 

 

5. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

5.1. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a 2013. évi V. törvény a Polgári 

Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésének megfelelő mértékű 

késedelmi kamat felszámolására jogosult.  

 

5.2. Vállalkozó jelen Szerződésben vállalt kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén 

Megrendelő a 2.1. pontban meghatározott bruttó vállalkozói díj 1 %-ának megfelelő mértékű 

késedelmi kötbér érvényesítésére jogosult minden késedelmes nap után. Megrendelő legfeljebb 

5 napos, késedelmi kötbérrel terhelt késedelmes teljesítést fogad el. Ezt meghaladó késedelem 

esetén a szerződéstől térítési kötelezettség nélkül elállhat, mely esetben azonban Megrendelő a 

5.3. pontban foglalt meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult.  
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5.3. A teljesítés Vállalkozónak felróható meghiúsulása esetén Megrendelő meghiúsulási kötbér 

érvényesítésére jogosult. A meghiúsulási kötbér mértéke a 2.1. pont szerinti bruttó vállalkozói 

díj 30%-a. A Vállalkozó a Megrendelőnek a kötbért meghaladó kárát is köteles teljes összegben 

megtéríteni. 

 

5.4. Vállalkozó a jelen szerződés 2. számú mellékletét képező Jótállási Jegy szerint, az alábbiak 

szerint jótállást vállal: 

- …………………………. 

- …………………………. 

- …………………………. 

valamint a vonatkozó jogszabályokban előírt szavatossági időt vállal. A jótállási és a 

szavatossági határidők kezdő időpontja az átadás-átvételi eljárás napja.  

 

5.5. Felek rögzítik, amennyiben Megrendelő tudomására jut, hogy valamely eszköz 

megrongálódott vagy hiányzik, azt Megrendelő köteles a tudomásszerzést követően 

haladéktalanul jelezni Vállalkozó felé elektronikus úton. Vállalkozó a bejelentésről való 

tudomásszerzést követően a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 20 napon belül,  - 

Megrendelő eseti megrendelése alapján -   köteles gondoskodni a megrongálódott vagy hiányzó 

eszközök pótlásáról  

 

6. Szerződés módosítása, megszüntetése: 

 
6.1. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződést kizárólag írásban módosítják. Bármelyik fél által történő 

rendes felmondás esetén a felmondási idő 30 nap, a felmondást indokolni nem kell. 

 

7. Kapcsolattartás, adatszolgáltatás 

 

7.1. Megrendelő részéről kapcsolattartásra jogosult személyek: 

 

név:  Barna Renáta környezetvédelmi munkatárs  

cím:  1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

telefonszám: +36-1/215-1077/250  

e-mail:  barna.renata@ferencvaros.hu  

 

 

7.2. Vállalkozó részéről kapcsolattartásra jogosult személy: 

név:    

cím:    

telefonszám:   

e-mail:    

 

7.3. Felek a fent meghatározott személyeken kívül más személyt is megjelölhetnek 

kapcsolattartásra, erről azonban a másik felet előzetesen írásban értesíteniük kell. 

mailto:barna.renata@ferencvaros.hu
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7.4. Felek a jelen szerződést érintő minden kérdésben egymással írásban (e-mail) érintkeznek, 

illetve a szóban elhangzottakat egymás felé írásban is megerősítik. 

 

8. Záró rendelkezések 

 

8.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés tartalma közérdekű adatnak minősül, így a 

jelen szerződést Megrendelő elektronikus formában közzéteszi a természetes azonosítók 

kivételével. Vállalkozó tudomásul veszi a jelen szerződés közzétételét, azzal szemben kifogást 

nem emel. 

 

8.2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban 

tárgyalás útján kísérelik meg rendezni. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben – a 

szakmai szokások figyelembevételével – a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok az 

irányadók. 

 

8.3. Felek a jelen szerződést 4 (azaz négy) oldal terjedelemben és 5 (azaz öt) eredeti példányban 

készítették, majd elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag írják alá. Az aláírt példányokból 3 (azaz három) eredeti példány Megrendelőt, 

míg 1 (azaz egy) eredeti példány Vállalkozót illeti meg. 

 

Budapest, 2022. ……………….  

 

 

 

 

 

……………………………. 

Baranyi Krisztina 

polgármester 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata 

Megrendelő 

 

 

 

 

 

……………………………. 

Vállalkozó 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

 

 

……………………………. 

    Romhányi Ildikó 

        irodavezető  

     Pénzügyi Iroda  
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2 DARAB KERÉKPÁROS SZERVIZPONT TELEPÍTÉSE A IX. KERÜLETBEN  

sorsz. Helyszín Tétel megnevezése 
Egység 

(db) 

Nettó termék egységár 

[Ft] 

Nettó Anyag egységár 

[Ft] 

Nettó Munkadíj egységár 

[Ft] 

1. Budapesti Corvinus Egyetem 

C épülete 

(Közraktár utca 4-6.)  

Kerékpáros 

szervizpont  
    

2. Telepítési költség      

sorsz. 
 

Tétel megnevezése 
Egység 

(db) 

Nettó termék egységár 

[Ft] 

Nettó Anyag egységár 

[Ft] 

Nettó Munkadíj egységár 

[Ft] 

3. József Attila lakótelepi 

Közösségi Ház 

 (Toronyház utca 3/b.) 

Kerékpáros 

szervizpont 
    

4. Telepítési költség  
 

  

 Nettó ár összesen    

 Bruttó ár összesen    


