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MED GYE S EGYHAZ A TELEPULE S
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NOVENYVEDELMI
MUNKALATAINAK
VALLALKOZAS I SZERZODE SE
20I5

készítette:
Bogármérnökség Kft.
5700 Gyula, Eminescu u. 55.

Bogármérnökség

rÁnrnvŐrRTÓK
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SZÖVETSÉGÉNnXHIVATALOS TAGJA

A MAGYAR

Kft,
Ügyelet: 06/3019l 554-196
Gyula, Eminescu u. 55,
sz.: 797196,26-3/99

Telefon {Fax:

06 / 66 l 632-502

06/3031262-232

VALLALKO

Z ASI

SZERZODE S TERVEZET E

Amely létrejött a Bogármérnökség Kft. (5700 Glrrla, Eminescu u. 55.) - továbbiakban:
Vállalkozó js MEDGYESEGYHÁZA vÁRosl ÖNxonnrÁNyZAT (5666 Medgyesegyháza,
Kossuth Lajos tér 1.) továbbiakban: Megrendelő - között a mai napon, az alábbi feltételek szerint.

1./

A szerződés tárgya:

A Vállalkozó

vállalja, hogy a Megrendelő teületén a táblázat szerint, növénlvédelmi, illetve

kullancs-mentesítési permetezést hajt végre.

2.1

A szerződés időtartama:

A Vállalkozási Szerződés

3./

2015-04-27

- évelléphatályba és 2017 -I2-3t érvényes.

A VáIlalkozó kötelezettséeei:

- a.) Vállalkozó kötelezi magát arta, hogy a munkálatokat Megrendelóvel előzetesen egyezktett
időpontokban az alábbi kitételek szerint elvégzi.

A Megrendelővel egyeáetett időpontban,
Vállalkozó vállalja a munkavégzéssel kapcsolatos elóírások maradéktalan betartását.
- A szerrotáció alkalmazásával elkeriili a rezisztencia kialakulás áí, fokozva az iríás
-

hatékonyságát.

A Megrendelóvel egyeáetett idópontban, esőnapok megielólésével,
- Vállalkozó vállalja a munkavégzéssel kapcsolatos előírások maradéktalan betartását,
-

vál|alkozó felelős a vállalt munka szakszerú kivitelezéséért,valamint az irtási idő alatt a terület
vagyon- és létbiztonságáért. Teljes felelősséggel lartozik a munkrához jogosan igénybevett saját
szeméIyzeíénekaMegrendelő területén végzett minden tevékenységéért.
A Vá.llalkozó a Megrendelővel együttműködve rendszeresen ellenőrzi az írtások hatékonyságát.
Y állalkoző a két alkalommal történő kullancsirtás után teljes körú garanciát válla.l. Ha a második
alkalom után fennáll a fertózés, a további irtást ingyenesen végzi,

4./

A Megrendelő kötelezettségei:

A

Megrendeló kötelezi magát arra, hogy a Vállalkozóval együtt múködve a munkák, elvégzését
elősegíti. Biztosítja, hogy a megbeszélt időpontokban a tevékenységek elvégezhetők legyenek,
illetve, hogy a munkavégzésről minden érintett személl értesít.
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A Megrendelő a Yállalkoző

részérea viá]lalkozási díjat a munkrák elvégzése és leigazolása után a
Yállalkoző által benyújtott szimla alapjén, az alábbi módon, átuta.lással egyenlíti.
Díjtételek. munkavégzések:

Kultura
Növényvédelmi
permetezések

védekezés

díszfák

Vadgesáenye
aknázőmoly,
levéltetű,
paj cstatvek,
gubacsatkák

Parkok,
kullancs
iátszóterek
Mindösszesen évi nettó díitéte_

Kullancsirtás

Alkalmak

Alkalmankénti
Díjtétel
(nettó)

Díjtétel
összesen
(nettó)

4

45 000.-

180 000._

2

10 000.-

20 000.-

száma

megnevezése

200 000.-

A Vállalkozó

résáeljesítésrejogosult, melynek elismerése után a munkavé gzéséről aláitásáva| és
bélyegzőjével ellátott a forgalmi adóról szóló 2007 . évi CXXVILÁFA tőwény I42. §. előírásainak
megfelelő részszám\át ad a Megendelő részére,illetőleg tanúsítvanl áIlííki az elvégzell
tevékenységekől, ezzel eleget tesz az idevágő töruényi rendeleteknek, (1997. évi CLIV. törvény 73.
§. az egészségüg1rőI, a 3312006,(VII.23,) ELII\4 rendelettel módosított 18/1998. (VI. 3.) NM
(j,árv,ányücyl) rendelet 39. § (1) bekezdése.

A Megrendelő a számla benyújtását követően 15 banki nap alatt átutalja a kiegyenlítendő összeget a
Vá]lalkozónak a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Gyula 5700 Varosház l. 17-79. sz. alatti
kirendeltségénélv ezetett l 0402623 -26252221 -00000000 számlaszámrára.

A

Vállalkozási Szerződés díjtételeinek aktualizálása minden

megállapításra a Megrendelő és a Vállalkozó között.

év december 3l-ig.

kerül

6.1 E@s!!<ezések:
A

szerzódésben nem szabáIyozott kérdésektekintetében a Polgari Törvénykönyv és végrehajtási
rendeleteinek vonatkozó rendelkezései az irányaÁőak. Felek kijelentik, hogy az esetlegesen
felmerülő j ogvita eldöntésére kizárólagosan a Mezőturi Vrirosi Bíróság az illetékes.

A

szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződésben foglaltakat, mint akaratukkal mindenben

megegyezőt,

j

óv zhagyőIag
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