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Kossuth Lajos tér 1.) továbbiakban: Megrendelő -

l./
A

-

továbbiakban:
ÖNKomnÁNyzaT 6666 Medgyesegyháza,
között a mai napon, az alíhbi feltételek szerint.

A szerződés tárgya:

Vállalkoző váIIaIja, hogy a Megrendelő területén a táblázat szeÁnt, növényvédelmi, illetve

kullancs-mentesítési permetezést hajt végre.

2.1 A

szerződ,és időtartama:

A Vállalko zási Szerződés 20

3.1

1

4-03 -07- ével lép hatályb a és 2014-12-31 érvényes.

A Vállalkozó kötelezettsóeei:

- a.) Vállalkozó kötelezi magát

arra, hogy a munkálatokat Megrendelővel előzetesen egyeztetett

időpontokban az alábbi kitételek szerint e|végzL
-

A Megrendelővel egyeztetettidőpontban.
Vállalkozó vállalja

előírások maradéktalan betartását.
- A szerrotáció alkalm azásával elkerüli a rezisztencia kialakulását, fokozva az irtás
-

a munkavégzéssel kapcsolatos

hatékonyságát.

A Megrendelővel egyeztetett időpontban, esőnapok megjelölésével.
- Vállalkozó vállalja a munkavégzéssel kapcsolatos előírások maradéktalan betartását.
-

yállalkoző felelős a váIIaIt munka szakszerű kivitelezéséért,va|amínt az irtási idő alaít a terület
vagyon- és létbiztonságáért. Teljes felelősséggel tartozik a munkához jogosan igénybevett saját
szeméIyzetének a Megrendelő területén végzett minden tevékenysé géért.

A Vállalkoző aMegrendelővel együttműködve rendszeresen ellenőrzi azirtások hatékonyságát,
Vállalkozó a két alkalommal történő kullancsirtás után teljes körű garanciát vállal, Ha a második

alkalom után fennáll a fertőzés, a további irtást ingyenesen végzt.

4.1

A Megrendelő kötelezettséeei:

A

Megrendelő kötelezi magát arra, hogy a Vállalkozőval egyutt működve a mrrnkák, e|végzését
elősegíti. Biáosítja, hogy a megbeszélt időpontokban a tevékenységekelvégezhetők legyenek,
illetve, hogy a munkavégzésről minden érintett személyt értesít.

5.1

Díiazás és elszámolás módia:

A Megrendelő aYáIlalkozó

tészéreaváIlalkozási díjat a munkák elvégzéseés leigazolása után a
Vállalkozó által benyújtott szátmla alapjén, az alábbi módon, átutalással egyenlíti.
Díjtételek.munkavé gzések:

Kultura
Növényvédelmi
permetezések

védekezés

megnevezése

díszfák

Vadgesáenye

Alkalmak
száma

Alkalmankénti
Díjtétel

4

45 000.-

Díjtétel
összesen
ínettó)
180 000.-

2

10 000.-

20 000.-

(nettó)

al<nánőmoly,

Kullancsirtás

levéltetű,
pajcstatvek,
zubacsatkák
kullancs

Parkok,
iátszóterek
Mindösszesen évi nettó díitéte,

200 000.-

A Vállalkoző

részteljesítésrejogosult, melynek elismerése utián a munkavégzésérőlaléírásával és
bélyegzőjével ellátott a forgalmi adóról szőIő 2007. évi CXXVU.ÁPa törvény I42. §. előírásainak
megfelelő részszámiát ad a Megrendelő részére,illetőleg tanúsítványt állít ki az elvégzett
tevékenységekről, ezzel elegettesz az idevágó törvényi rendeleteknek. (1997. évi CLIV. törvény 73.
§. az egészségügyről, a 3312006.(VIII.23.) EÜM rendelettel módosított 18/1998. (VI. 3.) NM
fiárványügyi) rendelet 39. § (1) bekezdése.

A Megrendelő a szátmla benyújtását követően 15 banki nap alatt átutalja a kiegyenlítendő összeget a
Vállalkozónak a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Gyula 5700 Városház u. 17-19. sz. alatti
kirendeltségénélvezetett10402623-26252221-00000000szétm|aszátmára.

A

Vállalkozási Szerződés díjtételeinekal<tualizálása minden

megállapításra a Megtendelő és a Vállalkozőközött.

6.1

év december 31-ig.

kerül

Egyébrendelkezések:

A

szetződésben nem szabá|yozott kérdésektekintetében a Polgári Törvénykönyv és végrehajtási
rendeleteinek vonatkozó rendelkezései az ítányadőak. Felek kijelentik, hogy az esetlegesen
felmerülő j o gvita eldöntésére kizárólago s an a Mezőtúri Váro si B íróság az illetékes.

A
me

szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződésben foglaltakat, mint akaratukkal mindenben
ge gy ezőt, j őv áhagy őlag írják alá.
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