
1

1

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Gárdony Város Önkormányzat (statisztikai számjel: 15727392-
8411-321-07, adószám: 15727392-2-07, Gárdony, Szabadság út 20-22.) képviseletében Tóth
István polgármester, mint megbízó (továbbiakban: Megbízó),

másrészről: a „VHG” Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (2484 Gárdony,
Mester u. 2.; cégjegyzékszám: 07-09-005279; adószám: 11457499-2-07, képviseli: Kovács
Attila ügyvezető igazgató), mint vállalkozó – a továbbiakban Vállalkozó – között a mai
napon, a jelen szerződésben részletezettek szerint.

1. A Megbízó megbízza a Vállalkozót Gárdony város területének, hó eltakarítási és
síkosság mentesítési munkáival 2020. december 01-től - 2021. február 28-ig terjedő
időszakra.

2. A Vállalkozó a fenti munkákhoz
 1 db MERCEDES hóeke + sószóró (szabályozható só adagolóval)
 1 db UNIMOG hóeke + sószóró (szabályozható só adagolóval)
 1 db Gréder tolólapos munkalappal
 2 db JCB hótoló

3. A munkakezdetétől a befejezéséig a Vállalkozó az alábbi munkaóra- díjakat jogosult
elszámolni (az elszámolás alapjául minden megkezdett félórát kell figyelembe venni):

- MERCEDES hóeke, szabályozható sószóróval: 20 000,- Ft+ÁFA/óra
- 1 db UNIMOG hóeke, szabályozható sószóróval: 20 000,- Ft+ÁFA/óra
- Gréder tolólapos munkalappal: 20 000,-Ft+ÁFA/óra
- JCB hótoló: 15 500,-Ft+ÁFA/óra

 a folyamatos ügyeletért és a készenlétért, valamint a gépjárművek rendelkezésre
állásáért havonta 950 000,- Ft + ÁFA.
Ezen összeg arra az időszakra kerül felszámolásra, amikor a gépek hótolási,
síkosságmentesítési munkát nem végeznek. Egyidejűleg csak egy díj kerül
elszámolásra.

 igény szerint folyamatos munkairányítás és ellenőrzés esetén 5 000,- Ft+ÁFA/óra

 GPS nyomkövető rendszer bérleti díja: 8 000.-Ft+ÁFA /jármű/hónap.

 A síkosságmentesítéshez szükséges útszóró só ára (beszerzési ár + felrakási díj)
36,00.- Ft+ÁFA/kg (agárdi telephelyen).

 A beavatkozás után (síkosság mentesítés) mosási, tisztítási (ártalmatlanítási) költség.
10 000 Ft,-+ÁFA/ alkalom.

Megbízó és a Vállalkozó megegyeznek abban, ha a tevékenységet érintő költségek
(ilyen: üzemanyag, só beszerzési ára) 15 %-ot meghaladó mértékben nőnek, úgy a
felek közös megegyezéssel a költségek változásából adódóan a díjakat módosítják.
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4. A Vállalkozó lehetőséget biztosít a Megbízónak, hogy a járműkövető rendszert az
interneten keresztül az általa megadott személy használhassa, így tájékozódjon a
járművek mozgásáról, munkájáról.

5. Vállalkozó jogosult alvállalkozó igénybevételére, az alvállalkozó tevékenységéért
vállalt teljes körű felelősség mellett.

6. Vállalkozó a munkavégzést követő napon köteles a menetokmányokat leigazoltatni a
Megbízó képviselőjével. A menetokmányhoz csatolni kell a GPRS által készített
útvonal igazolást, amely az elszámolás alapját képezi. Kivételt képez az a jármű,
melybe technikai okok miatt a GPS rendszer nem beépíthető. Ebben az esetben a
vezetett menetlevél (melyen a kilométeróra számláló vagy üzemóra számláló adatai
kerülnek feltüntetésre) képezi az elszámolás alapját.

 A munka elvégzésének igazolására jogosult a Vállalkozó részéről: Barna Ferenc

 A Megbízó részéről kapcsolattartó: Tóth István polgármester  (22/570-094)

 A Vállalkozó részéről kapcsolattartó: Barna Ferenc (06 30/860 2979)

7. A számlázás módja:
a.) A Vállalkozó az ügyeleti és készenléti díjat havonta egy alkalommal, minden

hónap végével,
b.) a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat havonta két alkalommal 15. és

30. napjáig számlázza Megbízó felé.
A kiállított gyűjtőszámlák teljesítési időpontja megegyezik a fizetési határidővel.

Vállalkozó a gépjárműveket – amennyiben az technikailag megoldható - GPRS
útvonalkövető rendszerrel látja el, amely az elszámolás (számlázás) alapját képezi.
Amennyiben technikailag nem megoldható a nyomkövető beszerelése biztonságos
üzemeltetése, úgy az elszámolás alapját a menetlevél képezi.

8. Amennyiben a munkakezdés, illetve a munkavégzés szükségessége vitatható, a
Vállalkozóknak ki kell kérni Megbízó előzetes állásfoglalását. Amennyiben a
Vállalkozó nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét és ez bizonyítható, úgy
a Megbízó jogosult külső megbízással a feladatot elvégeztetni és ennek esetlegesen
felmerülő többletköltsége a Vállalkozót terhelni.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk-ban foglaltak az irányadóak.

Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Gárdony, 2020. december …

___________________________ _____________________________
Gárdony Város Önkormányzat VHG Nonprofit Kft.

(Megbízó) (Vállalkozó)


