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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

Megrendelő: 

Székhelye: 
Számlavezető  pénzintézet: 
Bankszámlaszám: 
Adószám: 
Képviseli: 

Vállalkozó: 

Székhelye: 
Számlavezető  pénzintézet: 
Bankszámlaszám: 
Adószám: 
Képviseli: 

Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. 
(továbbiakban: Megrendelő) 
1032 Budapest, San Marco utca 81. 
Raiffeisen Bank Rt. 
12010367-01055459-00100008 
14409158-2-41 
Lőrincz Edina ügyvezető  

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 
(továbbiakban: Vállalkozó) 
1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. 
OTP Bank Rt. 
11720001-20203494 
12705616-2-43 
Pap Zoltán ügyvezető  

1.) A szerződés tárgya 

Jelen szerződés szabályozza a 2015. november 28. és 2015. január 06. közötti időszak 
karácsonyi díszítővilágítás, üzemeltetési feladatait. 

A munkát a Vállalkozó köteles I. osztályú minőségben elkészíteni. 

2.) A szerződéses ár 

Szerződés összege (anyag + munkadíj) 7.366.000 Ft + ÁFA, azaz Hétmillió-
háromszázhatvanhatezer forint + 27 % ÁFA. 

A vállalkozási díj minden, a karácsonyi díszvilágítás felszerelésével és bontásával kapcsolatos 
munkadíjat és gépköltséget tartalmaz. A felszerelendő  díszeket a Megrendelő  biztosítja, ezek 
üzemkészségét ellenőrzi, szükség szerint felszerelés előtt javítja, legkésőbb 2015.11.09-ig a 
Vállalkozónak a hozzáférést biztosítja. 

A vállalkozási díj nem tartalmazza az elfogyasztott villamos energia ellenértékét. Erre a 
Megrendelőnek az ELM Nyrt.- vel külön megállapodást a bekapcsolást megelőzően meg kell 
kötnie. 

A vállalkozó tudomásul veszi, hogy a megrendelővel kötött nettó 100.000 Ft értékhatár feletti 
szerződése teljesítése kapcsán a részére fizetendő  vállalkozói díj, valamint egyéb kifizetendő  
összegeket a megrendelő  a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 
képviselőtestületének 44/2015. (IX.11) rendeletével módosított 17/2011. (V.11) rendelete 6. § 
(6) bekezdése alapján csupán abban az esetben fizetheti ki a vállalkozónak, ha az a 
köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepe, vagy érdemlegesen (nemleges 
adóigazolással) bizonyítani tudja, hogy lejárt határidejű  köztartozással nem rendelkezik. A 
megrendelő  a vállalkozói díj, és egyéb összegek kifizetését az előbbi igazolás vállalkozó általi 
bemutatásáig az önkormányzati határozatban foglaltaknak megfelelően köteles visszatartani. 



A vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a kibocsátott számláján szereplő  
fizetési határidő  költségvetési évében nem tudja bizonyítani, hogy lejárt határidejű  
köztartozással nem rendelkezik, és ezáltal a vállalkozói díj nem kerül a részére az adott 
költségvetési évben kifizetésre, a következő  években a számla összegét a megrendelőtől nem 
követelheti. A vállalkozó tudomásul veszi, és elfogadja, hogy az előbbiek kapcsán a kifizetés 
elmaradása miatt a megrendelővel szemben semmiféle igénnyel nem léphet fel. 

3.) Az elvégzendő  munka részletezése 

Vállalkozó 2015. november 26-ig felszereli a motívumokat az alábbi helyszíneken: 

Fő  tér, Szentlélek tér karácsonyi díszítése: 

• 1 db kb. 8-m fenyőfa díszítése sűrűn füzérekkel, fa tetején csúcsdísz 
elhelyezésével, 

• kis, közepes és nagy fák díszítése füzérekkel, gömbökkel, 
• a Fő  téren lévő  épületek díszítése (önkormányzat két épületének homlokzata és 

erkélyek, az önkormányzat melletti épület és boltívek, jégpálya mögötti épület 
homlokzata és erkély, Zichy kastély homlokzata és a gimnázium tűzfalának 
díszítése) hosszan lelógó füzérrel, 

• a Szentlélek tér fáinak díszítése (a fák tér felőli ágaira fényfüzér a szobor előtt és 
mögött lévő  fákra is), 

• „Boldog karácsonyt" feliratú motívum felszerelése és átfeszítés feldíszítése 
boltívesen füzéres különböző  átmérőjű  gömbökkel, 

• 35 db faház díszítése füzérekkel, 
• a „gázfogadó" díszítése, 
• Zichy kastély homlokzatán meglévő  fali horogra 3 gömbös motívumok 

felszerelése, 
• jégpálya oldaloszlopok 3 gömbös motívummal történő  díszítése, 
• busz-végállomás tér felőli oldalán a magas fák díszítése füzérekkel és különböző  

átmérőjű  füzéres gömbökkel, 
• kávézó boltívek díszítése. 

A motívumok felszerelésének kezdete: 2015.11.09. 
A Szentlélek tér díszítésének befejezése: 2015. november 20. 
A motívumok felszerelésének befejezése: 2015.11.26. 
Bekapcsolás: 2015.11.28. 
A motívumok leszerelésének kezdete: 2016.01.07. 
A motívumok leszerelésének befejezése: 2016.02.12. 

4.) Fizetési feltételek: 

A Megrendelő  a Vállalkozó által az általános forgalmi adóról szóló hatályos jogszabály 
rendelkezéseinek megfelelően kiállított számla kézhezvételét követően 15 naptári napon belül 
az ellenértéket és az ezt terhelő  általános forgalmi adót átutalással kifizeti. 
Számlák kiállításának időpontja, illetve számlaértékek: 

I. ütem: Vállalkozási díj 75 % a díszvilágítás beüzemelést követően kerül számlázásra. 
II. ütem: Vállalkozási díj 25 % a bontás befejezését követően kerül számlázásra. 
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Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó az elvégzett munkálatokról munkaigazolást állít 
ki, amelyet Megrendelő  megbízottja aláírásával látja el. Felek rögzítik továbbá, hogy a számla 
elengedhetetlen mellékletét képezi a teljesítésigazolás. 

Amennyiben a Megrendelő  az ellenértékek kifizetésével késedelembe esik, késedelmi 
kamatot köteles fizetni, melynek mértéke a mindenkor érvényben lévő  jegybanki alapkamat 
kétszerese. 

5.) Egyéb megállapodások 

	

5.1. 	Ha a Vállalkozó hibájából, munka határidőre nem készül el, a Megrendelőt 
napi 10.000,- Ft + ÁFA kötbér illeti meg. 

5.2. Szerződő  felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével 
kapcsolatban döntéshozatalra jogosult: 

a) Megrendelő  részéről: Lőrincz Edina ügyvezető  (06-30/439-2311) 

b) Vállalkozó részéről: Pap Zoltán ügyvezető  (06-20/460-4214) 

	

5.2. 	A szerződés szakmai teljesítésével kapcsolatos ügyekben eljárni jogosult: 

a) Megrendelő  részéről: Virág Erzsébet művészeti manager (06-30-937-1854) 

b) Vállalkozó részéről: Dósa Attila (06-20/396-1842) 

	

5.3. 	A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései 
az irányadóak. 

	

5.4. 	Jelen szerződést csak a szerződő  felek cégszerű  aláírásával lehet módosítani. 

Felek rögzítik, hogy ezen szerződés 5 darab egymással mindenben egyező  eredeti példányban 
készült. 

Jelen szerződés a Szerződő  felek egybehangzó véleménye alapján, cégszerű  aláírásukkal lép 
életbe. 

Budapest, 2015. október  -2--C 
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BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 
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