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VALLALKOZASI SZBRZODES

mely letre.jott egyreszrol

Nev:
Szdkhely:
Ad6sz6rr:
Torzssz6rn:
KSH sz6m:

Barrksz6rn lasz6rn:
Kdpviseli:

mint Megrendelo (a

N6v:
Szekhely:
Cdgj egyzekszAni:
Ad6sz6ni:
Kepviseli:

nrint V6llall<ozo (a

Ozd Vdros Onkormfnyzata
3600 Ozd, V6rosh6z t6r l.
15126481-2-05
726489
15126481-B4t 1-321-05
1t734t21-15350088
Jarriczal< Ddvid polg6rrnester

tov6bbiahban:,,Megrendel6"),

Ozdi Vf rosiizemeltet6 Int6zm6ny
3600 Ozd, Zrinyi irt 5/8.
3s2051
I 53542059-2-05
N agy ZsLr zs anna-i gazgalo

tov6bbiakban :,,V:illalkoz6")

a tovdbbiakban egylitt, mint ,,Felek" kozott alulirott napon ds helyen az aI|bbi feltdtelekkel:

1. El6zm6nyek

Felek elozmdnykdnt rogzitil<. Iiogy Ozd V6ros Onkorrn6nyzatabeszerz6st kezderndnyezett.a TOP-
5.2.1.-15-BOl -2016-00010 azonosit6 szrimri,,Ozd Ujtelep-Kiserdrialja v6rosr6sz szocirllis
rehabilitf ci6jit his6r6 helyi szintti komplex prograrnok" megnevez6sii projekt I<eretdben

kert6szeti szah6rt6i feladatok ell6tisa tdrgydban.

A bedrkezett a,j6nlatok alapj6n a fenti feladatok ell6t6s6ra a V6llalkozo adta Megrendelo
szdmara az ervenyes ai6nlatok kdzlil a legalacsonyabb osszegu elienszolgdltatdst tarlalmazo
ajdnlatot. Jelen szerzodes az ai6nlattdteli felhiv6s 6s a nyertes ajdnlattevo (V611alkoz6) ajanlata
alap.j dn kerr-ilt rne gkotdsre.

2. Szerz(id6s trlrgya

2.1. Megrendelo megrendeli, Vdllalkozo elv|llalja kert6szeti.szak6rt6i feladatok elldtds6t a

TOP-5.2.1.-15-BOl -2016-00010 azonosit6 sz6mri ,,Ozd Ujtelep-Kiserd6alja v6rosr6sz
szocirilis rehabilitfci6jft kis6r6 helyi szintti komplex programok" megnevez6sfi projekt
l<eretdben.

2.2. V dI I aI kozo feladatai kLildndsen az alitbbial<:

2.2.1. A szocidlis munkdsok ds a Rorna Nemzetisdgi Onkormdnyzal javaslata alap.j6n
kiv6lasztott csal6dok reszdre elmdleti-, gyakorlati oktatds megszervezese, oktat6si
anyagok 6sszedllft6sa

2.2.2. Elmeleti oktat6s mdrcius h6napban hetente i alkalommal (dsszesen: legaldbb 4
alkalor-r'r) Az oktat6si tananyag az al|bbiakra terjed ki: tala.jmlivelessel kapcsolatos
isn.reretek. agrometeor"ologiai ismeretek. a konyhakert tervezett beiiltetdsdnek



ismertetdse, beiiltetendo zoldsdgek, gytimolcs;ok bemutat6sa, a novdnyek
morfologi6j 6nak, igdnyeinek j ellernzese, a irovdnyek termesztdstechnol6 gi|janak
bemutatdsa (tiltetdstol betakaritdsig), gyomnovdny ismeret, ndv6nyvddelmi
alapismeretek.

2.2.3. A konyhakert szemrevetelezese, gyakorlati oktatAs legaldbb heti egy alkalomn-ral
(osszesen: legalabb evente 25 alkalom)

2.2.4. Tertilet kioszt6sa, utak parcelldk kialakit6sa
2.2.5. Konyl"iakertek csal6donkdnti felosztdsa
2.2.6. Konyhakertek megtervezdse (beiiltetds. ndvdn),el< kivAlasztdsa) csalddonk6nt

(minden dvben vet6sfbrgo)
2.2.7. A projekt kereteben beszerzdsre kertilo, kertmtiveleshez haszn6lt eszkozok

hasz.nal atau ak koord i n tiltsa. bem utatdsa. f'e I ii gy e I e te

2.2.8. Szahmai tandcsok nyirjt6sa
2.2.9. A projektelem adminisztr6ci6s feladatainak elldtS.sa fielenldti ivek ds

fotodokument6ci6k keszitdse)
2.2.10. Szrilcsdg szerinti kozremukodes projektben, a szakdrtoi feladatokkal

o ss ze f t-ig gesben, rendelkezd sre 6.Il6s a proj e kt Iezdr 6sdig

3. Teljesitds helye, ideje

3.1. A feladatok elvegzdsenek idotartama:2019. mdrcir-rs I - szeptember 30., ilr|.2020. m6rcius

1-szeptember 30.

3,2, A teljesites helye: Ujtelep-Kiserdoalja vd:rosrdsz.

3.3. Az drintett tertilet nagys6ga: 900m2 (Ebbol hasznos terLilet (beiiltetheto tertilet) kb. 600
m2', egyeb kiszolgdlo teriiletek (utak, szalonnasr-ito, kirt, pad, egydb) kb. 300m2)

4. Vfllalkoz6i clii, fizet6si feltdtelek

4.1. V6llalkoz6i dii
nett61.728.000,- Ft + AFA,

azaz nett6 egymilli6-h 0tszizhuszonnyolcezer forint + 6fa.

4.2. A V6llalkozo a4.1. pontban megjeldlt 6ron feltil semmilyen cimen tobbletkoltseget nem
drvdnyesithet.

4.3. Megrendelo az ellenszolg6ltat6s osszegdt teljesitdsig azoIls alapjdn, szdmla ellendben, a
szerzoddsben meghatdrozott m6don es tartalommal valo teliesitestol sz6mitott
legkesobb 15 napon beiril dtutal6ssal teljesiti.

4.4. V6llalkoz6 a teljesitdssel ar6nyosan, a Megrerrdelo Altal kiallitott teljesites-igazolds
alapjdn 1 db reszszamla (2019. szeptember 30-dn aviilalkoz6si dij 60o/o-inak erejeig,
amennyiben a szeruodesszeruen elofrt feladatok ezen d6tumig maraddktalanul
teljestiltek), illetve 1 db vdgszdmla ki6llit6sdra jogosult (a fennmarado 4\o/o-os
reszszdmla ki6llit6sa a szerzodesben eloirt valamemyi feladat teliesitdsdt kovetoen
lehetsdges).



4.5.

4,6.

4.7.

4.8.

A tel.iesites- igazolas kidllitasdnak feltdtele az oktatilsi anyag, szakmai besz6molo, ajelenleti ivek, a fbtodokurnent6cio elkeszitese es 6taddsa Megrenclelo rdszdre.

A,vdllakozoidij pdnzugyi fedezete aTOP-5,2.i.-15-BOi -2016-00010 azonositd szamir
,,ozd Ujtelep-Kiserdoalja v6rosrdsz szoci6lis rehabilit6cioj6t kisero helyi szintr-ikomplex programok" megnevezdsu projekt koltsdgvetdsdben a Szakmai
tevdkenysdgl-rez kapcsol6do szolglltatdsok koitsdgei ll F,gy6b szolgiitatttsi koltsdgek
koltsdgsoron rendell<ezesre 6ll.

A hi6nyos vagy hib6s kifizetdsi igenylds esetdn, a hi6nyp6tl6s vonatk ozas(tban a
21212014. (xL 5.) Korm. rer.rdelet 132. g-6nak rendelkezdsei ir6nyadoak.

Fizetdsi kdsedelem eseten a Polgdri Torvdnykdnyvrol szolo 201 3. dvi V. tdrvdny 6: I 55,
$ (1) ds (2) bekezdesei szerinti kdsedelmi kamatok es behajt6si koltsdgatal6ny
drvdnyesek.

5. Kapcsolattart|s

A szerzodes teljesitdse soriin felek kepviseloi ds kapcsolattarl6i:

5.1, Megrendelo rdszerol: Kristonnd Sipos Agnes projektmenedzser
Ozd V6ros Onkorminyzata'l'cl 06-48- 57 4-130
E-rnai I : kristonne@ozd.hu

5,2. Vdllalkozoreszerol: Bota.l6zsef
Ozdi V6rosr-izernelteto Intezmeny
Tel: 06-48-471-422
E-mai I : bota..j ozsef@ovi-ozd.hu

6. Egy6b rendelkez6sek

6' i' A Vdllalkozo ki.ielenti, hogy Szerzodds tdrgydnak megvai6sit (ts6hoz szrikseges
jogosults6ggal, szakertelemmel rendelkezik, a vonatkozo izabvanyokat, eloir6sokat,
jogszabttlyokat ismeri ds betard a.

6'2' Vdllalkozo jelen szerzodds al6ir6s6val kijelenti, hogy a nemzeti vagyonr6l szolo 2011.dvi CXCVI. (tovdbbiakban: Nvtv.) 3.$ (1) bekezdds l. pontla szerinr itlitthato
szervezetnek minostil.

V6llalkozo tudorniisul veszi, hogy a szerzodes teljesitesenek idotartama alatt koteles
lraladektalanul bejelenteni a Megrendel o teszere,amennyiben nem minosril az Nvtv. 3.$
(1) bekezdes 1. pontja szerinti ittlifihato szervezetnek.

V6llalkoz6 tudom6sr-rl veszi, hogy Megrendelo jogosult a szerzod.estol el6llni, ha
V6llalkoz6 .ielen szerzoddsbe foglalt 6tl6that6s6gra vonatkozo nyilatk ozata valorlan
tartalmr"r.

6.3.

6.4.



6.6.

6.5,

6.7.

Szerzodo felek kcjtelesek egyuttmukodni a Szerzodds teljesitdsdnek drdekdben es
legiobb tudrisuk szerint mindent megtenni a Szerzodds megfelelo teljesitdsddrt.

Felek meg6llapodnak abban, hogy a vdllalkozds keretdben megismert informdci6kat
kizdrolag a jogos drdekkel rendelkezo harmadik szemdlynek adhatnak dt, a m6sik fdl
izleti sdrelme ndlkril.

A Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen Szerz6ddssel kapcsolatos jogvit6ikat
egymAssal bdkds, t6rgyal6sos titon kisdrlik meg rendezni. A peren kfvrili t6rgyal6sok
sikertelensdge esetdn a szerzodo felek aldvetik magukat perdrtdktol fiiggoen az Ozdi
J6rdsbir6s6g, illetve a Miskolci Torvdnyszdk kiz616lagos illetdkessdgenek.

A Szerzod6sben nem szabillyozott kdrd6sekben a Polg6ri Torv6nykonyvr6l szolo2013.
dvi V. trirv6ny (Ptk.) vonatkoz6 rendelkezdsei az ir6nyad6k.

A Szerzodds 4, egym6ssal sz6 szerint megegyezo, eredeti pdld6nyban kdszi.ilt, melyb6l
1 pelddny Vdllalkozot, 3 pdlddny Megrendelot illeti meg 6s amelyet szerz6do felek
elolvastak, ds mint akaratukkal mindenben megegyez6t)ov6hagy6lag alilirtak.

Ozdi V6rosrizemeltet6 Intdzmdny
Nagy Zsuzsanna

rgazgato

6.8,

6.9.
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