
VALLALKOZASI SZERZODES

mely letrejott egyr6szrol

Alfi-Ker Kft.

szekhely: 4400 Nyiregyhdza, Debreceni u, 99,
cegjegyzeksz6m:'15-09-061964
ad6sz6m', 10599336-2-15
bankszdmlaszAm:
telefonszdm:

a tovdrbbiakban mint Megrendel6, k6pviseloje: Virdg Ferenc Ugyvezet6

m6sr6szr6l az

ARBO RETU M V6 ros iize me ltet6si n o n -p rofit Kft.

szekhely: 3700 Kazincbarcika, M6tyas kirSly tit 36,
cegjegyzekszdm: 05-09-016903
ad6sz6m:
bankszSmlaszdm:
telefonsz6m:

er tovdrbbiakban mint VAllalkoz6, kepviseloje: Fekete S6ndor Ugyvezeto

ev alAbbi napon es helyen a kovetkez6 felteielekkel:

1,1 A Megrendelo megrendel6sere a Vdllalkozo elvallalja a 3700 Kazincbarcika,
Arpad fejedelem ter 7.sz. I 126 hrsz, alatt regi Ovoda udvarAn 6s az epUlet
DNY-i szdrnydban ideiglenes 6lelmiszer piac kialakitdsdnak komplett
kivite lezesi m u n k6it, a mel lekelt arajan latba n meg hat6rozott tarlalom ma l,

t|,l A szerzod6 felek megdrllapodnak abban, hogy a szerzod6sben foglalt munkiik
vdrllaldrsi ara:

Nett6: 3.457.424"- Ft
Afa 25 o/o: 864.356.- Ft
Brutt6: 4.321.780.- Ft

azaz', Negymillio-h6romszdzhuszonegyezer-hetszlznyolcvan 0O/1 O0 forint.

,A munka elsz6mol6sa 6tal6nydrron egy dsszegben tortenik,

A v6llalAsi 6rbol 2 millio Ft (brutto) osszeget a Kazincbarcikai Vdrrosi Onkorm6nyzat
biztositja,
A fennmarado

Netto: 1.857 ,424.- Ft
AFA25 o/o 464,356,- Ft
Brutt6: 2.321,780,- Ft

osszeget az Alfi-Ker Kft biztositja a munk6latokhoz,

2068953'1-2-05

48-510-030
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3.1 Hat6rid6k:

A kivitelezesi munkdk kezd6se:

A munk6k befejezesi hatdrideje:

2009, jrilius 20.

2009. augusztus 31.

4l A Megrendel6 a munkaterUletet kivitelez6sre alkalmas Sllapotban a munka
kezd6sekor 6tadja a v6llalkoz6 r6sz6re,

A V6llalkoz6 a munkaterUleten maga gondoskodik a munkavedelmi szabalyok
betar16s616l, i I letve tobb kivitelez6 eset6n mdsokkal egyuttm r.1 kodik.

A V6llalkoz6 a szerzodes t6rgydt kepezo munk6rt l,o, min6s6gben teljesiti.

Vdllalkozo az 6ltala elvegzett munkdt keszrejelenti, a Megrendelo
amennyiben azl rendben taldlja drtveszi, A V6llalkozo sz6ml6t allit ki, a
Megrendel6 a munka ellenefteket banki drtutal6ssal 8 nap fizet6si hat6rid6vel
egyenliti ki,

A Vdllalkoz6 dtad6skor 6tadja a villamos EV 6s Szabv6nyoss6gi felUlvizsgdlati
jkv, es karbantarlSsi utasitdsait,

A szerz6d6sben nem szab6lyozott kerdesek tekinteteben a lrtk, vonatkozo
rendelkez6sei az iranvadok,

10,1 A felek torekednek arra, hogy vitds kerdeseiket egymds kozott megoldjak,
amennyiben ez nem hozza meg eredm6ny6t, 0gy a Kazincbarcikai Varosi
Bir6sAg illet6kesseget fogadj6k el,

11.1 Szerz6d6 felek jelen szerz6dest alulirott helyen 6s napon, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t helybenhagyolag aldirt6k,

Nyiregyhdza, 2009, j0lius 17,
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V6llalkozo



TELJrsirrsl,tt=cvz6r6ruyv

K6sziilt: 2009, szeptember 01,-6n az Arbor6tum V6rosUzemeltet6si non-profit
Kft, hivatalos helyisegeben (3700 Kazincbarcika, M6tydrs kir6ly 0t 36.s2_.)

Jelen vannak: Fekete sdrndor Arbor6tum non-profit Kft reszer6l
Ugyvezeto igazgato (Vdllalkoz6)

Beszterci B6la ALFI - KER Kft, reszerll
mrjszaki ellen6r (Megrende16)

T6rsv: a Kazincbarcikai ldeigrenes piac munk6inak elv6gz6se
Arp6dfejed elem ter 7-.s2.

Jelenl6vok meg6llapltj6k, hogy az Arbor6tum VdrosUzemeltet6si non-profit Kft, mint
vdllalkozo a megdllapod6sban szereplo munk6kat a megfelel6' min6segben
teljesltette,

lgy jogosult a sz6mla beny0jtdsdra, melynek dsszege:

1,857 .424,- Ft

t 25 % AFA 464,356,- Ft
Osszesen: 2.321.780.- Ft

azaz', Ketm i | | i 6- h ar omszazh u s zo n e g yeze r- h 6ts zhzny olcva n 0 0/ 1 o o fo ri nt,

Kazincbarcika, 2009, szeptember 01,
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Fekete S6ndor
AHhQffi-Utut

VdrosUzemeltet6si nott"lltcfrl ir'i

3700 Kazlncbarcika, M6ty4.i: l'iiriri',' ur i : ri

\t__- \ \
Beszterci Bela

megrendelo


