Vállalkozási szerződés (egyszerűbb építési/felújítási munkákra)
amely létrejött egyrészről
Név/Cégnév: ...............................................................................................
Lakcím/Székhely: ........................................................................................
Szig.szám/Cg.szám: .....................................................................................
(Képviseli ....................................ügyvezető igazgató)
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről a
KEMAX Kft. (Székhelye: 2011 Budakalász, Szőlő u. 5, Cégjegyzékszáma: 1309-145825, Adószáma: 23287169-2-13, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
regisztrációs száma: 26A45837, Képviseli. Fábián Lajos ügyvezető)
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)
között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:
1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja, a Vállalkozó csatolt
árajánlatában részletezett munkát. Vállalkozó a munkát az ajánlatban
megadott határidőre, a megadott áron, I. osztályú minőségben, az érvényes
és vonatkozó jogszabályok betartása mellett elvégzi.
2. A Megrendelő köteles a Vállalkozónak ………………… Ft + ÁFA, azaz
…………………………………………............................... forint + ÁFA vállalkozói
díjat fizetni, amely két részletben kerül megfizetésre. Kb. 40 %-a, azaz
..............................................................................

forint

+

ÁFA,

jelen

szerződés aláírásakor előlegként, fennmaradó kb. 60 %-a pedig a munka
befejezésekor esedékes, a Vállalkozó által kiállított számla ellenében.
3. Megrendelő biztosítja a munkaterületre a szabad, akadálymentes bejárást és
a munkákhoz szükséges közüzemi (víz, villany, stb.) ellátást és hozzájárul
ahhoz, hogy Vállalkozó a munkafolyamatról és az elkészült munkáról
fényképfelvételeket készítsen és azokat név, és pontos cím megjelelés nélkül
a honlapján szerepeltesse a referenciái között.

Oldal: 1 / 2

4. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén, az 1959. évi IV.
törvény a Polgári Törvénykönyvről rendelkezési szerinti késedelmi kamat jár
a Vállalkozónak.
5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény
a Polgári Törvénykönyvről, a 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet
alakításáról és védelméről, és a 191/2009 (IX.15.) Kormány rendelet az
építőipari kivitelezési tevékenységről, rendelkezéseit illetve a www.kemax.hu
honlapunkon elérhető Általános Szerződési Feltételeket kell alkalmazni.
A www.kemax.hu honlapon található ÁSZF legutolsó érvényes változatát
Megrendelő, jelen szerződés megkötése előtt megismerte és azt elfogadja.
A jelen szerződés három példányban készült, melyet a szerződő felek, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírásukkal megerősítenek.

Kelt: ………………………………….

……………………………..
Megrendelő

………………………….……..
Vállalkozó - Kemax Kft.
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