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Cím: 2066 Újbarok, Fő utca 18.
Adószám: 26252960-2-07 

Cégjegyzékszám: 07-09-028705 
Bankszámlaszám: 10400205-50526876-49821007 

Tel.: +36 20 912 1625 ; +36 30 362 5056 
E-mail: infoiawattszerviz.hu

Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről a
Pilisborosjenő Község Önkormányzata
2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.
Adószám: 15734666-2-13
Törzskönyvi azonosító: 734664
Képviseli: Tömöri Balázs polgármester
(továbbiakban: ’’Megrendelő”),

másrészről a
WATT szerviz Kft.
2066 Újbarok Fő utca 18.
Adószám: 26252960-2-07
Cgj: 07-09-028705, 
kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám: 17A92420.
Képviselik: Pataki Imre Zoltán ügyvezető Molnár László Szabolcs ügyvezető együttes aláírási joggal 
(továbbiakban: „Vállalkozó”, külön-külön: „Fél”, együttesen: „Felek”) között, alulírott helyen és 
napon az alábbi tárgyban és feltételekkel.

1. Szerződés tárgya:
A Vállalkozó vállalja a következő feladat (továbbiakban: „Feladat”) elvégzését: Pilisborosjenő, 11115 
j bekötő utat érintő, közvilágítási hálózat kialakítása, valamint a Pilisborosjenő, 11115 j. út 
0+925 kilométerszelvényben létesítendő kijelölt gyalogos-átkelőhely kiemelt szintű megvilágítása 
(Pilisborosjenő, Fő út iskola buszmegálló és gyalogos-átkelőhely világítása, közvilágítás 
kialakítása, villamos szerelési munkák) I-es ütem.

A Feladatok részletes műszaki-technikai tartalmát a kiviteli tervdokumentáció és engedélyek 
tartalmazzák, melyek az elfogadott ajánlattal együtt a szerződés elválaszthatatlan részét képezik, mely 
mellékletek minden oldalát a felek aláírásukkal látnak el. (1. számú melléklet: Kiviteli 
tervdokumentáció, 2. számú melléklet: Engedélyek, 3. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata) 
Vállalkozó kijelenti, hogy a mellékletben foglaltakat teljes terjedelmében megismerte, a jelen 
szerződést a mellékeltben foglaltak ismeretében írja alá.

2. Teljesítés helye
A Vállalkozó a Feladatokat a következő helyen teljesíti: 
2097 Pilisborosjenő, Fő út 1.

3. Teljesítési határidő: 



A munkaterület átadásától számított 20 nap, amely határidő a sikeres hiba- és hiánymentes 
műszaki átadás-átvételt jelenti, az üzemelés megkezdéséhez szükséges engedélyek beszerzésével 
együtt.
Munkaterület átadás: időjárástól és beépítendő anyagok rendelkezésre állásától függően, 
szerződéskötést követő 30 napon belül.
Megrendelő előteljesítést elfogad.

4. Vállalkozási díj, Számlázási és fizetési feltételek
4.1. A Felek a vállalkozási díj összegét nettó 4.705.630,-Ft+Áfa 27%=5.976.150,-Ft azaz bruttó 

ötmillió-kilencszázhetvenhatezer-százötven forint összegben határozzák meg.

4.2. A Felek a vállalkozási díjat általány összegnek tekintik, amely összeg a jelen Szerződés időtartama 
alatt nem változtatható meg. A vállalkozási díj magában foglalja a Vállalkozónak a feladat 
teljesítéséhez szükséges összes költséget és kiadását. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 
fentiek értelmében a vállalkozási díjon túl további igényeket a megrendelővel szemben nem 
érvényesíthet.

4.3. A 4.1. pontban megjelölt vállalkozási díjtól a felek kizárólag akkor jogosultak eltérni, ha jelen 
Szerződést módosítják vagy kiegészítik. Megrendelői igénymódosulás, hatósági határozat 
következtében történő tervmódosítás stb. kizárólag abban az esetben eredményezheti a 
vállalkozási díj módosulását, ha az így keletkező összesített -ÁFA nélkül számított- költségek 
meghaladják a vállalkozási díj öt (5%) százalékát. Abban az esetben, ha a költségek meghaladják a 
fenti összeget, a vállalkozási díj kizárólag akkor módosulhat, ha a Felek a jelen szerződést írásban 
módosítják vagy kiegészítik.

4.4. A vállalkozási díj a terveknek, hatósági előírásoknak és szabványoknak mindenkor megfelelő I. 
osztályú új minőségű beépített anyag értékét és I. osztályú minőségű kivitelezési díj összegét 
tartalmazza.

4.5. A vállalkozási díj tartalmazza a kooperációs egyeztetéseket. Csak 1 alkalmat tartalmaz.

4.6. A Vállalkozó a vállalkozási díjat egy (vég)számla benyújtásával érvényesítheti. A Vállalkozó az 
elvégzett kivitelezési munkákról a sikeresen lezárt műszaki átadás-átvételt és szükséges 
engedélyek megszerzését követően, az ajánlatkérő által kiadott teljesítésigazolás alapján nyújthat 
be számlát. A Megrendelő az elfogadott számlákat átutalással 30 naptári napon belül egyenlíti ki a 
következő számlára: K&H Bank Rt. 10400205-50526876-49821007.

4.7. A Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés 
megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés 
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.

5. Egyéb rendelkezések
5.1. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés (ideértve a mellékletet is) módosítása, 

kiegészítése kizárólag írásban érvényes.
5.2. A Vállalkozó a munkavégzéséhez alvállalkozót igénybe vehet.
5.3. Amennyiben a jelen Szerződés egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen 

vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti a jelen Szerződés többi részének 
érvényességét. Ebben az esetben (akár kiegészítő) értelmezés révén azok a szabályozás(ok) 



érvényesek, amelyek a lehető legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan 
rendelkezés(ek) gazdasági célkitűzésének. Amennyiben egy ilyen értelmezési jogi okok miatt 
lehetetlen lenne a Felek visszavonhatatlanul kötelezik magukat arra, -jelen szabályozás 
értelmében- kiegészítő megáilapodás(oka)t kötnek. Az előző bekezdésben foglalt szabályozás 
értelemszerűen érvényes a jelen Szerződés végrehajtása vagy értelmezése során esetleg felmerült 
szabályozási hiányosságokra is.

5.4. A számla kiegyenlítéséig a beépített anyag az WATT Szerviz Kft. tulajdonát képezi.

5.5. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér: Vállalkozó a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a mértékű késedelmi kötbér fizetésére 
köteles minden késedelemmel érintett naptári nap után. A késedelmi kötbér kumulált összegének 
felső határa az - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj 15 %-a.
Késedelmi kötbér - figyelemmel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére - abban az esetben 
érvényesíthető, amennyiben a vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. A 
késedelmi kötbért a megrendelő maximum a - általános forgalmi adó nélkül számított - 
vállalkozói díj 15 %-ig érvényesítheti. Amennyiben a késedelmi kötbér meghaladja az - általános 
forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj 15 %-át, úgy a Megrendelő szerződésszegésre 
hivatkozással jogosult a szerződést felmondani a Vállalkozó írásbeli értesítése mellett. A 
Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben. A Megrendelő a 
Vállalkozó tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát érvényesítheti a 
Vállalkozóval szemben, ha az bizonyítottan a Vállalkozó hibájából keletkezett.

Meghiúsulási kötbér: Vállalkozó az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 20 %- 
a mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére is köteles, amennyiben a munka elvégzése meghiúsul.

Megrendelő jogosult az esedékes kötbéreket a vállalkozói díjba beszámítani.

Jótállás: A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást dokumentáló jegyzőkönyv keltétől számított 
36 hónap. Amennyiben bizonyos építési elemekre a 36 hónap jótállásnál hosszabb kötelező 
jótállási időszakot ír elő a jogszabály, úgy a jogszabályi előírás az irányadó.

5.6. Jótállási biztosíték: Megrendelő a teljes nettó vállalkozási díj 5%-a mértékű jótállási biztosítékra 
jogosult, mely a (vég)számIából visszatartásra került a garanciális idő - azaz 36 hónap - végéig. 
Megrendelő - amennyiben Vállalkozó a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek, ideértve a 
garanciális kötelezettségeket is nem tesz eleget - jogosult a biztosítékból kielégítést keresni.

5.7. Biztosítás: Vállalkozó köteles kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben foglalt munkákra 
érvényes, a nettó vállalkozói díj összegének megfelelő értékű C.A.R építési-szerelési biztosítási 
szerződéssel, korlátlan esetszámmal, amely a harmadik fél számára okozott kár biztosítására 
vonatkozóan min. 10.000.000,- HUF éves kárösszeg, illetve min. 1.000.000 HUF/káresemény 
értékű felelősségbiztosítást tartalmaz, korlátlan esetszámmal. A C.A.R építési-szerelési biztosítási 
előzetes kötvényszáma: 95210919128063100 Biztosító: GENERALI

5.8. Vállalkozó által kijelölt felelős műszaki vezető neve: Baracsi Péter 
Elérhetősége, e-mail: baracsi.peter@t-email.hu telefon: 06309849472 



Megrendelő részéről kapcsolattartó: 
Név: Mihállfy Attila 
e-mail: memokur@gmail.com 
telefon: 06 20 490 4076

Vállalkozó részéről kapcsolattartó: 
Név: Molnár László Szabolcs 
e-mail: info@wattszerviz.hu 
telefon:06 30 362 5056

Szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen, 
alulírott helyen és napon írták alá 2 példányban. Jelen szerződésre és e szerződésben nem rendezett 
kérdésekre a Ptk.-ban foglaltak az irányadóak.

Budapest, 2020. február 10.

Tömöri Balázs, Polgármester 
Megrendelő

Pataki Imre Zoltán, Molnár László Szabolcs
Vállalkozó

Melléklet:
1. számú melléklet: Kiviteli tervdokumentáció
2. számú melléklet: Engedélyek
3. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata
4. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény
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