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BALAToN szEPEzD KÖzsÉG ÖN KoRMÁNYZ*{TA" "'

825l Balatonszepezd, Árpád u. 27.

Ügyirat: 810/2üí6.
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Április 15_től szeptember 15-ig teriedő időszakra vonatkozóan

Egyéni vállalkozóként 2013. óta végzem a tevékenységemet, mely főként gépi földmunka, terÜlet

előkészítés, tereprendezések, csőtörések hiba elhárítása. 2005-től édesapám hasonló profilú

vállalkozásában munkaszervezet vezetőként dolgoztam,

Az önök által kijelölt elvégzendő feladatokhoz, személyi és tárgyi feltételek, források rendelkezésre

állnak.

A folyamatos kapcsolattartást biztosítom a megrendelővel, váratlanul bekövetkező azonnali

problémák elhárítását vállalni tudom. A műszaki üzemeltetést és karbantartást végző vállalkozóval

kapcsolatta rtást szintén biztosítom,

Az árajánlatban kért feladatokhoz megfelelő létszámot /jelenleg éves állásban 3 főt foglakoztatok/ és

gépparkot bővíteni tudom a kért határidőre. A zavartalan feladat ellátáshoz /ahol lehetséges/

strandonként egy helység szükséges, ahol a takarítást végző személy és eszközei, tisztítószerei

elhelyezhetőek. A szemétgyűjtéshez kuka, konténer biztosításáról a megrendelő gondoskodik, egyéb

keletkező zöldhulladék elhelyezése a válla lkozót terheli.

A strandi vízibejárók, stégek elhelyezése, karbantartása az Önkormányzat hatáskÖre, állapotuk

ellenőrzésében visszajelzést adok, esetleges meghibásodás esetén értesítem a megbízott

karbanta rtásért felelős személyt.

zöldterület karbantartáshoz további 1 fő állandó alkalmazottat, takarításhoz szezonra megfelelő

létszámot biztosítok.
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Központi stíand

zöldterület kezelés:

Mederterület karbantartás

Takarítás

lfiúsági strand

zöldterület kezelés:

Mederterület karba nta rtás

Takarítás

víriuszi strand

zöldterület kezelés:

Mederterület karbanta rtás

Takarítás

Vasút alatti park

zöldterület kezelés:

Mederterület karba nta rtás

Vizesblokkok tisztasági festése:

nettó ár

1.400.000.- Ft

150.ooo.- Ft

1.500.000._ Ft

nettó ár

1.500.000.- Ft

130.000._ Ft

1.000.000.- Ft

nettó ár

950.000.- Ft

140.000.- Ft

1.000.000.- Ft

nettó ár

950.000.- Ft

80.000.- Ft

200.000.-Ft

Mindösszesen/nettó/ 9.000.000.- Ft

Zöldterület kezelés tartalmazza még a megrendelő igényeinek megfelelően:

-virágok gondozása, öntözőrendszerek üzemeltetése, területen található fákkal kapcsolatos munkák

elvégzése, homokozók és játszótéri eszközök tisztántartása

A pénzügyi teljesítés általam tervezett formája:

5 részletben, megállapodás szerint, számla benyújtást követő ]-5 napos fizetési határidővel

Borda lászló
!örténhetne.

Badacsonytomaj, 2016. április 15.

8?58 (áptalantóti 
rit 1 6.

László

vállalkozó

822


