
VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS
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Mely létrejött a

CÉGNÉV: Györ Nagytérségi Hulladékgazdalkodási Önkormányzati Társulás.

Képviseli: Hegyi Zoltan Társulási Tanács elnöke önállóan,

Székhelye: 9021 Györ, Városház tér 1.,

Telefonszám: 06961501-298,

Bankszámlaszám : 10201006-50283444-00000000

Adószám: 15467256-2-08

a továbbiakban Megrendelő, valamint

CÉGNÉV: Thermin Kft.

Képviseli: Ignácz József ügyvezető önállóan

Cím: 9025 Györ Somos u.1.

Telefonszám: 0696/311-196

Bank neve, számlaszám: Magyar Takarekbank Zrt; 11500092·11015716

Adószám: 10605376-2-11

Cégjegyzékszám: 11-09-001839

a továbbiakban, mint Vállalkozó között a mai napon az alábbi feltételekkel.

A SZERZÖOÉS TÁRGYA ES TARTALMA

1. Megrendelő meg rendeli, a Vállalkozó pedig vállalja a Győr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodasi Önkormányzati Társulás által rekultivált hulJadéklerakók kaszálási
munkáit az 1. számú mellékletben ("Árajánlat") szereplő helyeken és egységárakon.

A munkavégzés kiterjed az egyes helyszínek teljes rekultivált felületére, beleértve a
rézsüket, platókat és árkokat, illetve a monitoring kutak környezetére és a
megközelítésüket biztosító minimum 2,5 m széles sávokra.

A munkavégzésre és teljesítésre vonatkozó feltételeket a 2. sz. mellékletben szereplő
"Ajánlatkérés~ tartalmazza.

VÁLLALÁSI ÁR ES KIEGYENLiTESE

2. A felek megállapodnak abban, hogya Megrendelő a számlát teljesitésigazolás alapján,
benyújtott számla alapján 15 napos fizetési határidővel egyenlíti ki.

A vállalkozói díj magában foglal minden a Vállalkozó teljesítése soran felmerülő költséget.

Az egységárak szolgáltatásí inflációs rálaval megegyező korrekciójára évente, a
szerződéskötés dátumával megegyező fordulónappal van lehetőség.

3. A keretszerzödés időtartama

HATÁRIDÖK

2013. augusztus 15·től

2018. december 31-ig



Megrendelő vállalja, hogya feladat teljesítéséhez szükséges minden rendelkezésére álló
és hozzáférhető információt, adatot a Vallalkozó ez irányú kérelmére annak
kézhezvételétől számitott 3 munkanapon belül a Vállalkozó rendelkezésére bocsát.

A Vállalkozó az 1. pontban meghatározott munkát a Megrendelővel egyeztetett
időpontban végzi el.

A munkak megkezdésének tervezett időpontjat a Megrendelő a Vállalkozó felé kőteles
jelezni. Vállalkozó a munkát a megrendelés kézhezvételétől számított 15 naptári napon
belül kőteles megkezdeni, és ugyancsak 15 munkanapon belOI befejezni. A
megrendelésben előírt munkakezdés időpont ja a megrendeléstől számitott 15 naptári
napnál rövidebb nem lehet. A befejezési határidő csak vis maior esetében (belvíz, intenzív
esőzés ... ) lehet hosszabb 15 munkanapnál.

KApCSOLATI ART Ás

4. A feladat elvégzésének ellenőrzésére és a teljesítés igazolására jogosultak nevei:

A Megrendelő kapcsolattartásra kijelölt személy
neve: Molnar Tibor
Tel.: 0696/50~ ·298
0620/394-3023
Fax.: 0696/501·299
E·mail: piu.gyor@gmail.com

A Vállalkozó kapcsolattartásra kijelölt személy
neve: Ignacz József
Tel.:+36-30/95-97-396
Ignáczné Szilágyi Ildikó
Tel.:+36-30/268-2322
E-mail: thermin@thermin.hu

TELJESíTES MÓDJA

5. A fünyirás a kaszálék összegyűjtése nélkül történik.

A feladat elvégzése után Vállalkozó teljesítés igazolást köteles benyújtani Megrendelő
felé.

Vállalkozó helyszínenként 2·2 darab - dátum mal ellátott - fényképet készít az elvégzett
munkát megelőző és befejezett állapotról, oly módon, hogya helyszín jól beazonosítható
legyen.

A Megrendelő az elvégzett feladat ellenőrzése után - amennyiben a Vállalkozó minőségi
és mennyiségi munkat végzett - a benyújtott teljesitésigazolast aláirásával ellatja. A
leigazolt teljesitésigazolás alapján Vállalkozó a számla benyújtására jogosult.

A kivitelezés során elváras, hogy Vállalkozó a Megrendelő által alkalmazott
környezetvédelmi előírásoknak megfelelő magatartást tanusitsan, a munka és
balesetvédelmi szabályokat szigorúan betartsa.

A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Ha Megrendelő a
szakszerűtlen utasításához Vállalkozó tiltakozasa ellenére ragaszkodik, Vállalkozó a
szerződéstől elállhat. Ha ezzel a jogával nem él, az utasitásnak kőteles eleget tenni, de a
Megrendelő kizárólagos kockazatara.

Késedelmes teljesités esetén Megrendelő napi 10% kötbért érvényesit.

SZERZÖOESSZEGES

6. A vállalkozó szerződésszegést követ el, ha késedelmesen teljesít, híbásan teljes!t, vagy a
szerződés ellehetetlenOI olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős.

Megrendelő szerződésszegést követ el, ha késedelmesen fízet. Ebben az esetben
Vállalkozó a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatra jogosult.
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EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK

7. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése soran esetleg keletkező
vitáikat békés úton, egyeztetéssel kisérik meg rendezni. Ennek eredménytelensége
esetére pedig kikőtik a perértéktől függően a Győr Városi Bíróság illetve a Győr-Moson-
Sopron Megyei Biróság iIIetékességét.

8. A szerződés teljesitésével kapcsolatos dokumentació a Megrendelő hozzájárulása nélkül
nem adható át harmadik személynek.

9. Vállalkozának mentesitenie kell a Megrendelőt minden olyan igénnyel és peres eljárással
szemben, amely bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb
védett jog megsértése miatt felmerülne.

10. A szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerüen aláirt
levél. Szerződésmódosítás írásban, mindkét fél hozzájárulásával lehetséges.

11. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadóak.

12. Szerződő felek megállapodnak abban, hogya megkőtött szerződés nyilvános, abba bárki
betekinthet.

13. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az ajánlatkérés, és az árajánlat.

Ezen szerződést szerződő felek, elolvasás és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
egyezőt irják alá.


