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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 

 
 

 

Amely létrejött egyrészről a Malatech Water Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1214 Budapest, Orion u. 14.) 

mint VÁLLALKOZÓ, másrészről  a Bánk Község Önkormányzata (2653. Bánk, Hősök tere 11.) mint 

MEGRENDELŐ között az alábbi feltételekkel. 

 

 

1. A szerződés tárgya:  
 

Megrendelő a kezelésében lévő tó bioremediációjának elvégzésével bízza meg Vállalkozót. A bioremediáció 

folyamata Vállalkozó által forgalmazott természetes eredetű biotechnológiai anyagokkal történik, nevezetesen a 

BiocleanTM Lake/Pond Clarifier és Bioclean Aqua termékekkel.    

 

 

2. A bioremediációs kezelések megvalósítása: 
 

A beavatkozás kezdetének tervezett időpontja: 2020. április. A beavatkozás részletes leírását Vállalkozó 

Megrendelő számára készített “MWFW20 Bánk“ jelű ajánlati dokumentációja tartalmazza, mely tartalma 

irányadó a kezelés lefolytatásában.    

    

 

3. Teljesítés ütemezése, határideje 
 

Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő kezelésében lévő tavak vízminőségét javító bioremediációs munkálatokat 

a szerződés aláírásától számított 60 napon belül elkezdi. A 2020. évre előirányzott kezelés négy beavatkozást 

foglal magában. 

 

Vállalkozó rendelkezik a termék hazai forgalmazási engedélyével, a Fodor József Országos Közegészségügyi 

Központ és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal terméket minősítő vizsgálati eredményeivel, minden szükséges 

magyarországi és nemzetközi tanúsítvánnyal, melyek szerint a tavon alkalmazott termék állat- és humán-

egészségügyi szempontból ártalmatlan.  

 

 

4. Vállalkozóási ár: 
 

 
Összesített Vállalkozási Ár:        4 512 000 + Áfa  

 

 
5. Szállítás 
 

A termékeknek, a teljesítés helyére történő szállítása Vállalkozó feladata. A szállítás költségeit az Összesített 

Vállalkozási Ár tartalmazza. 
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6. Fizetés módja és határideje 
 

Vállalkozó, minden kezelés alkalmával 15 napos fizetési határidővel átutalásos számlát állít ki az alábbi 

részletezésben: 

 

1. kezelés (2020. április): 

 

Bioclean Pond Clarifier: 160 kg 

Bioclean Aqua:    30 kg 

 

Számlaösszeg:   1 062 000 Ft + Áfa 

 

2. kezelés (2020. május): 

 

Bioclean Pond Clarifier: 160 kg 

Bioclean Aqua:    70 kg 

 

Számlaösszeg:   1 326 000 Ft + Áfa 

 

3. kezelés (2020. június): 

 

Bioclean Pond Clarifier: 160 kg 

Bioclean Aqua:    30 kg 

 

Számlaösszeg:   1 062 000 Ft + Áfa 

 

4. kezelés (2020. július): 

 

Bioclean Pond Clarifier: 160 kg 

Bioclean Aqua:    30 kg 

 

Számlaösszeg:   1 062 000 Ft + Áfa 

 

A teljesítés a leszállított termékekről és szolgáltatásokról kiállított számla és szállítólevél alapján történik. A 

számla  teljesítése, a számlaösszeg Vállalkozó Erste Bank Hungary Zrt. banknál vezetett 11600006-00000000-

17602192 számú számlájára 15 napos átutalásával történik.  

 

7. Jótállás  

 

Vállalkozó garanciát vállal a szállított termékek szavatosságáért, mely szerint a szállított termékek a szállítás 

napján garanciaidőn belüli termékek, és aktivitáscsökkenés nélkül felhasználhatók az adott kezelés 

időpontjában. 

 

8. Szerződés érvényessége 

 

A szerződés a 2020. december 31-ig érvényes. 

 

9. Egyéb rendelkezések: 
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A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseiket peren kívül, 

tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Felek – a pertárgy értékétől függően – 

kikötik a Fővárosi Városi Bíróság, illetőleg a Budapesti XX, XXI, XXIII. Kerületi Bíróság kizárólagos 

illetékességét. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. valamint más vonatkozó 

jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – 

átolvasás és értelmezés után – a szerződés egy példányának egyidejű átvétele mellett helybenhagyólag aláírják.  

 

 

Bánk, 2020. 03..... 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………………………                                                …………………………….. 

            V á l l a l k o z ó                     M e g r e n d e l ő  


