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k D6vid polg6rrnester

l<ban:,.Megrendel6"),

INVEST OnkormAnyzati Vagyonkezel6 6s Beruhizrisszervez6 Kft.
,:-
Ozd. Oktober'23. tel l.36

05 )-004107

1242-2-05

6th Andrea Ligyvezeto

iakbar-r :,,Villalkoz6")

int ,,Felek'^ kozott alulirott napon es helyen az al|bbi feltetelekkel:

1. El6zmdnyek

ik, hogy Ozd V6ros 0nkorm6nyzalabeszerzdst kezdemdnyezett a TOP-

azonosit6 sz6mf ,,62d lJitelep-Kiserd6alja vfrosr6sz szocidlis

lyi szintti komplex programok" megnevez6sii projekt keret6ben

karbantart6s) lebonyolitdsa t6rgy:iban.

lap.ian a fenti feladatok ellltdsdra a Vallalkozo adta Megrendelo

latok koztil a legalacsonyabb osszegu eilenszolg6ltat6st tartalmazo

azalrnlatteteli felhivfs es a nyertes aj6nlattevo (V6llalkozo) ajanlata

2. Szerzodds tdrgya

eli, V allalk ozo elv |llalj a workshop (lakisfelfj it6s 6s. ka rbantartds)
rP-5.2.1.-15-BOl -2016-00010 azonosit6 szrimf ,,Ozd Ujtelep-
szocidlis rehabilit6ci6jdt kis6r6 helyi szintii komplex programok"

t keretebert.

i ktilorrosen az al|bbrak:

2.2.1. a rdsztverfok lak6sair-rak felmerdse, a munkdlatokhoz sztiksdges anyag- ds

e szkdzigeny os$zeallit6sa a TOP-4.3. 1- 1 5-BO 1-2016-00014 azonosito szatuit

projektben ldvo kpretdsszeg fi gyeiernbevdtelevel;



2.2.3. elmdleti oktat6s az alapismeretekrol 2 alkalommal 4

mdzol|s ill. vakol6s, glettelds ds egyeb javitiisok) - hely

feladata;

2.2.4. a rdszvevok lakdsainak felm6rese utd:n a mnnkak tit
2.2.5. svakorlati oktat6s min. 8 alkalommal 6-6 6ra

karbantartasi, felfjit6si munkdinak koordindlasa, feltigyele
2.2.6. a nroiektelem adminisztr6cios feladatainak el

fotodokumentdciok kdszitdse) ;

2.2.1 sztiksdg szerinti kozremukodds a projektben,

o sszefiig gdsb en, rendelkez6sre 6li6s a proj ekt lezdr 6sirig.

3. Teljesit6s helye, ideje

3.1 . A feladatok elvdgzdsdnek idotartama: aszerzodds hat6lybale

-^-:;:.. *;-:11unr l0 alkalommalrrcP.,alB. rlrllrlrl

3.2. A teljesitds helye: Ujtelep-Kiserdoalja v6rosrdsz.

4. Vdllalkoz6i dij, fizetdsi felt6telek

4.1. Vdllalkozoi dij

nett6 450.000,- Ft + AFA,

azaz nett6 nfgyszfzdtvenezer forint *

4.2. A V6llalkozo a4.1. pontban megjelolt 6ron feltil semmilyen

6rv6nyesithet.

4.3. Me grende I o az ellenszo I g6ltat6s ossze gdt telj es itd s i g azol as

szerzoddsben meghat6rozott m6don es tartalornrr-ral

legkdsobb 15 napon belLil Atutaiassal teljesiti.

4.4. V6llalkoz6 1 db rdszsz6mla ds 1 db vesszdLmla kidllitd
felsorolt 2.2.1 -2.2.3. feladatok szerzodesszerr-i telj esitdse u

sz6l6 rdszszdml6t, a szerzodesben eloirt feladatok teliesko

dij 60%-rol sz6lo vegszttmltft 6llithat ki.

4.5. A teljesitdsigazol6s kidllitdsanak feltdtele az anyag- es

tematikd:nak, a karbantartdsi, - fehiiit6si munkak ritem

gyakorlati oktat6sokon kdszilltjelenldti ivek ds a fot6dokur

TESZCrc,

4.6. A v6llalkozoi dij p6nztigyi fedezete a TOP-5.2. 1.-1 5-B01 -2

,,Ozd rJjtelep-Kiserdoalja v6rosresz szoci6iis rehabili
kompiex programok" megnevezdsu projekt kolt
tevdkenysdghez kapcsolodo szolgitltatitsok koltsegei I I E

koltsdssoron rendelkezesre dll.

A hi6nyos vagy hibds kifizetesi
27212014. (X1.5.) Korm. rendelet

igdnylds esetdn, a hiir4.7.

I32, $-6nak rendelkezd

ora idotartamban (festds-

n biztositasa Vdllalkozo

mtervenek elkdszitdse;

idotartamban: a lak6sok

fi elenldti ivek es

a szakertoi feladatokkai

012020. szeptember 30.

cimen tobbletkoltsdget nem

lapjdn, szamla elleneben, a

lo teljesitdstol sz6mitott

a jogosLrlt: a 2.2. pontban

in a megbizdst dij 40%-rol

teljesitdsdvel a megbiz6si

szkozlistdr-rak. az- oktatdsi

elmeleti ds

Megrendelo

enek. ill. az

16-0001 0 azonosf t6 szamu

ioj6t kisdro helyi szintu

gvetdseben a Szakrnai

1b szolgdltat6si lcoltsdgek

ypotl6s vonatkoz6s6ban

i ir6nyad6ak.

nt6ci6 6tadiisa



4.8. Fizetdsi kdsedele eseten a PolgAri Torvdnykonyvrol szolo2013. dvi V' torvdny 6:155.

ezdesei szerinti kdsedelmi kamatok ds behajt6si koltsdg6tal6ny

5. Kapcsolattartfs

6n felek kepviseloi es kapcsolattart6i:A szerzodes teljesitese so

5.1. Megrendelo res 1: Kristonnd Sipos Agnes nroiektmenedzser

Vdros Onkorm6nyzata

06-48-s74- I 30

ail: kristonne@ozd.hu

5.2. Vdllalkozo t l: Dr. Toth Andrea iigyvezeto

OZ

Tel

INVEST Kft.

E
D- il : andrea@ozdinvest.hu

6. Egy6b rendelkez6sek

6.1. A Vallalkozo k elenti, hogy Szerzodes t6rgyanak megval6sitdstthoz sztiksdges

jogosults69gal,

jogszab|lyokat i

ertelemmel rendelkezik, a vonatkozo szabvitnyokat, eloirdsokat,

i es betartja.

$ (1) ds (2) be

ervenyesek.

6.2. V6llalkozo ielen
dvi CXCVI. (to

szervezetttel< rrrin

6.3. V6llalkozo tudor

haladektalanul be

6,4. V6llalkozo tudo

Vdlialkozo .lelen

tartalmir.

6.5. Szerzodo felek

legjobb tud6suk

06-48-471-911

6sul veszi,

szerzoddsbe

rzodes al|irdsinal kijelenti, hogy a nemzeti vagyonr6l szol6 201 1'

3.$ (1) bekezdds 1. pontja szerint i*l|thato6bbiakban: Nvtv.)
siil.

6sul veszi, hogy a szerzodds teljesitdsdnek idotartama alatt kdteles

elenteni a Megrendelo reszere,amennyiben nem minosiil az Nvtv. 3,$

(1) behezdds I. nti a szerint i irtli*hato szervezetnek.

oteiesek egyLittmukddni

rint mindent megtennt a

nak abban, hogy a v61lalkoz6s

erdekkel rendelkezo harmadik

hogy Megrendelo jogosult a szerzodestol el6llni, ha

foglalt AtiAthat6sagra vonatkozo nyilatkozata valotlar.r

a Szerzodes teljesitesenek drdekeben es

Szerzod6s megfelelo telj esitdseer-t.

keretdben megismerl inform6ci6kat

szemdlynek adhatnak 6t, a rn6sik fdl
6.6. Felek meg6l

kizdrolag a jogo

rizleti serelnre ne l(Lll.

A Felek meg6ll podnak abban, hogy a jelen Szerzoddssel kapcsolatos jogvitaikat

t6rgyal6sos irton kiserlik meg rendezni. A peren kivilii tdrgyalasokegym6ssal bekes

sikertelensege e en a szerzodo feiek al6vetik magukat perertektoi fr,iggoen az Ozdl

6.7.

Jdr6sbirosdg, ill ve a M i sko 1c i Torvdny szek kizdrolagos i1 letdkesse gdnek.



6.8,

6,9.

A Szerzoddsben nem szabitlyozott kdrddsekben a Polgdri T

dvi V. torvdny (Ptk.) vonatkoz6 rendelkez6sei az irdnyadok.

A Szerzodds 4, egymdssal sz6 szerint megegyezo. eredeti

1 peld6ny V6llalkozot, 3 pdld6ny Megrendelot i11eti meg

elolvastak, ds mint akaratukkal mindenben megegyezotiov

Kelt: ozd. 2019, februar.?r"

Jantczak D6vid

polg6rmester
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{qf e*dtJ, [reUA$ iLne.tr e,,ro. 3 *i; 
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vdnykonyvrol szolo 2013.

ld6nyban kdsziilt, melybol

s amelyet szerzodo felek

hagyolag al6frtak.

Vdllalkozo

OZDINVEST Kft.
Dr. T6th Andrea

ilgyvezeto


