
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejc ; /részről,

mint Megbízó:
Székhely: Pilisborosjenő önkormányzat
Képviseli: T ömörí Balázs polgármester

‘Postai cím: 2097 Pilisborosjenő Fő úti '
Adósz ám: 15441276-2-13
Számlaszám: 11784009-15734666

másrészről n:inr VIegbízo :
Név: Electroyal Trade Kft.
Cím: Székhely: 1154 Budapest, Nádastó u. 41
Adószám: 23901366-2-42
Bankszám laszá m: 
Cégj egy zékszám:

11600006 - 00000000-53477923
01-09-983408

között, alulírott helyein és napon az alábbi feltételek szerint:

Szerződés tárgya:
- Pilisborosjenő általános Iskola villámvédelmi rendszerének kiép ése és 

dokumentálása
- Me; evői y Óvoda villámvédelmi rendszerének kiépítése és dokumentálása

Megbízási díj:
- Iskola villámvédelmi rendszerének kiépítése (vagy helyreállítása) és dokumentálása
- 1 732 920,- Ft + 27% ÁFA azaz bruttó 2.200.808
- Óvoda villámvédelmi rendszerének kiépítése (vagy helyreállítása) és 

dokumentálása
- 1 292 440,- Ft+ 27% ÁFA azaz bruttó 1.641.399

Mindösszesen: 3.842.207 azaz hárommilliónyolcszáznegyvenkettőezerkettőszázhét.

Határidő: 202C. augusztus 31. A Megbízó előteljesítést elfogad.

Megbízott a megbízást elfogadja és kijelenti, hogy annak ellátásához szükséges szakmai 
feltételekkel rendelkezik.

Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy Megbízó pénzügyi adatait bizalma san kezeli, 
azok ól harmadik fél részére csakis N egbízó engedélyével ad információt.

Egyéb kikötések:

A szerződés tárgyán túl, minden egyéb további felmerülő feladat külön Megbízás ill. 
teljesítési határidő részét képezi.

A Megbízó a tárgyi munkához minden feltételt biztosít, információt megad a Megbízottnak 
a folyamatos mu kávé, -.zés érdekében.

Megbízó a Po gánr- sí .r által jóváhagy* • : telje dtésj igazol aláírása ,.tá i a tei vez5si díjat, 
annak átadását követő 8 napon átutalással egyenlíti ki.



Késedelmes fizetés esetén a Ptk-ban előírt késedéi M ka nat összegét köteles Megl ízó 
megtéríteni.

Szerződő felek a fenti Szerződést elolvasása és aláírása után azt magukra nézve 
kötelezőnek ismerik el. Minden jelen Szerződésben nem részletezett kérdésben a szerzői 
jogról rendelkező törvények; valamint a Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó részei az 
irányadóak. Jelen szerződés 3 eredeti példányban, három o dalon készült.

Pilisborosjenc, 2020. augusztus 14.

Megbízott

Pénzügyileg ellenjegyzem: 
Poros Anikó gazdasági vezető


