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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

„SZIGETKÖZ AGÓRÁJA -A FLESCH KÁROLY KULTURÁLIS KÖZPONT 

MULTIFUNKCIÓS KÖZÖSSÉGI KÖZPONTTÁ ALAKÍTÁSA 

TÁRGY ÁBAN11

amely létrejött egyrészről a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata {Székhely: 9200 
Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.) adószám: 15728032-2-08; képviseli: Dr. Árvay István 
polgármester,mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről a Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft ajánlattevő (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Bükk 
u. 6.); Cg. 08-09-008709; adószám: 11975201-2-08.; bankszámlaszám: 10300002-10545132-
49020015; képviseli: Szabó Gyula ügyvezető, mint vállalkozó {továbbiakban Vállalkozó) között (a
továbbiakban: Felek), alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

Preambulum 

Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 121. § (1) bekezdés b) pontja alapján közbeszerzési eljárást
folyatott le „Szigetköz Agórája - a Flesch Károly Kulturális Központ multifunkciós közösségi
központtá alakítása" tárgyban.

Megrendelő a hivatkozott közbeszerzési eljárás tekintetében a Vállalkozót nyilvánította az eljárás 
nyertesének. A nyertes ajánlat jelen vállalkozási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatokat megismerte, azokat, mint a jelen szerződés szerinti 
feladatok teljesítésére szakosodott gazdasági társaság, az elvárható gondossággal tanulmányozta, és 
a jelen szerződést e tények ismeretében köti meg. 

Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy tudomással bír arról, hogy a jelen szerződés szerinti munkák 
elvégzése uniós források terhére történik és a jelen szerződés szerinti ellenérték finanszírozása 100 
%-ban a TIOP forrásaiból (a Megrendelő által benyújtott, TIOP pályázat pályázati azonosítója: TIOP
l.2.l.A-15/1.) történik 2015. október 31. napjáig benyújtott részszámlák szállítói finanszírozással, az 
ezt követően benyújtott részszámlák és a végszámla utófinanszírozással kerültnek kiegyenlítésre a 
Megrendelő illetékes szervezettel kötött támogatási szerződése (a továbbiakban: Támogatási 
Szerződés) alapján. 

1. A jogviszony időtartama, tárgya

Jelen szerződés tárgya a Megrendelő 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14. {hrsz. 1687 /9) 
alatti épületén a jelen szerződés 1. számú melléklete szerinti tervezési feladat és a megjelölt munkák 
elvégzése, kivitelezése az 1. sz. melléklet szerinti terv{ek)ben és a fentiekben hivatkozott 
közbeszerzési eljárás dokumentációjában foglaltak szerint. 

11.A teljesítés helye és ideje

1. A kivitelezési munkák hibamentes átadásának határideje: szerződés aláírásától számított 6 hét.

2. Vállalkozó előteljesítésre jogosult a 11.6. pont szerinti feltételekkel.
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