VÁLLALKOZÁSI

amely létrejött egyfelől
székhelye:
Törzsszáma:
adószáma:
bankszámlaszáma:
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Medgyesegyháza Yáros Önkorm ánlzata
5666 Medgyese gyháza,Kossuth téri.
725217

l57252l|-2-04

11733137-15344083
Dr. nagy Béla György polgármester
mint megrendeló (a továbbiakban: tvtigrenOetÓ), ""

képviseli:

'

másfelől

Vozár Tamás János EV
székhelye:
5666 Medgyese gyhána, Táncsics Mhály u. 37.
nyilvántartási száma:
3687628l
adószáma:
66631499-1-24
bankszámlaszáma:
mint vállalkozó (a továbbiakbarr: vállalkozó) között a következők
szerint:

l. A vállalkozás tárgya:
A Schéner Mihály Általános, Iskola 1Vledgyesegyháza, Jókai utcaí épüleíében
felmerütt többlet
energia vételezésénekkialakíüása, mórőhel! sziúványosítása
méretleir é, ,1j;i oTáurcrr, továbbá
három darab, a tantermekberr már elhelyezésr" t e.tiiiirrterut
tív ábla,illetve a tanári szobában
elhelyezett Rack szekrény erősáramú betáplálása új áramkörok
kiépítésável.
2.

A kivitelezés kezdési ideje: 2016.

február hó 6.

3. Teljesítési haáridő 2016. február hó 20.

4' A vállalkozó a szÜkséges anYagokat a munka ellégzéséhez
,_sz.ükséges mennyiségben
---.|i-:-D--.. ,és minőségben

beszerzi.

]. "

5' A felek a

viállalkozói díjat
azaz légyszáztizenki]encezer forintban határozzrák meg.
,419,000,A vfllalkozói díj magában fqlalja
a ..uárcny.egt
valamennyi munka-, anyag- és egyéb
kÖltséget; annak Összege az i{ltalános forgalmi adót "i'rrtit.eg".
- tekintettel a Válalkozó alanyi adómentességére _
nem tartalmazza.
6.

A Megrendelő helyszíni képviselői: Dr. Nagy BéIa Györg5l
Vermes Rita intézménYvezető (konkrét műszaki tartalom és
a megvalósítás koordinrflása)
Balla LászIó műszaki ügyintézó (műszaki és lebonyolítási ké.aJ.8ti --

7.

A Vállatkozó helyszíni képviselőie: Vozár Tamás

Fizetési mód: a Teljesítéstkövető€n a Teljesítés igazolás és a Vállalkozó
által kiállított számla - mely
a Vállalkozó alanyi adómentességére tekintettel általános forgalmi
ffi
;;;
alapján a
Vállalkozó fenti számlájára történó átutalással.
"Ú,.- 8,

utcai épületében felmerült többlet
Schéner Mihály Általános 1skola Medgyesegyháza, Iókai
továbbá
kialakíúsa, mérőhe'ly száÉványosítása méretlen és mért otdalon,
szobában
tanári
"J,a.résének
""*gu
kerüli interaktív tábla, illetve a
három darab, a tantermekberr-Áá
"rn"ry""e.re
nu.k szekrény erősáramú betáplálása új,ráramkörök kiépítésével.
az idevonatkozó rendeletben
"n"rY"r.tt
9. Az új anyagok rcepiteren"i iaro elvégzett .onkáért a Vállalkozó
meghatározott szavatosságot és garanciát vállal,

A

10. Jelen szerződés megkötése napján lép hatályba,

11.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek

a mindenkor hatályos Polgári TÖrvénYkÖnYv

rendelkezéseit tekintik irányadónak.

t2.Aszerződőfelekjelenszerződést-áttanulmányozása,értelmezéseésmegértéseután-,mint

akaratukkal mindenben mege gyezőt ííJskaIá,
Medgyesegyháza, 2016. február hó 5,
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