
Balatonszepezd Község Önkormányzata

Ü gyir atszám: 6 l20I7 . Bsz

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDES
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mint Megrendelő, (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészrőI az
Borda Lász|ő egyéni vállalkozó
Székhely: 8258 Badacsonytomaj, Káptalantóti u. 16.

Nyilvántar1 ási szám: 3 5 0809 1 6
Adószám: 66448556-2-39
Bankszáml aszám: 7280003 0- I 53 41822
mint szolgáltató (a továbbiakban Szolgáltató)
(a továbbiakban külön-külön, mint Fél, együttesen, mint Szerződő felek/Felek) között alulÍrott

helyen és napon azalábbi feltételek szerint.

preambulum:

Balatonszepezd Község Önkorményzata 45l20I7. (IV. 6.) Bsz. önkormányzati hatátrozatával

Balatonszepezd község strandjainak, a vasút a\atti park területnek a kezelésére és

karbantartására elfogadta Borda LászIő egyéni vá|la\koző (8258 Badacsonytomaj,

Káptalantóti u, 16.) módosított ajánlatát a2017. április 10. és november 10. közötti időszakra,

az ajánlatában rögzitett díj megfizetése ellenében. A felek között az alábbi vállalkozási
szeruődésjött létre.

I. SznnzónÉs rÁncy,q.

Megrendelő megrendeli, Szolgáltató pedig a jelen szerződés aláirásával vállalla a jelen

.r.Úődé, mellékletét képező árajénlatban meghatározott szolgáltatások teljesítését

megrendelő igényei szerint, a Megrendelő közigazgatási területén ta|áIhatő, a Megrendelő

tulajdonában és használatában lévő ingatlanok, épületek, berendezések vonatkozásában.

o ző|dterület karbantartás: a terület fúnyírása, virágok gondozása, öntöző rendszerek

üzemeltetése, területen található fákat érintő munkák elvégzése, szemétszedés,

homokozókkarbantartása, játszőtérieszközöktiszténtartása.
o Mederterület karbantartás: partvédműveknél kőfelhúzás, hordalék kiszedés, stégek

behelyezése
o Takarítás: vizesblokkok és öltözők tísztántartásatisztítőszerek és higiéniai termékek

(WC papír, kéztör\ő, fo lyékony szappan) bizto sításával,
o Naponta elvégzendő feladatok:
o padlőzat felmosása
. por és pókhálók eltávolítása
. korlátok, kilincsek, kapcsolók lemosása
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huiladékgyűj tők kiüríté se
tükíök tisztántartása
higiéniai termékek utántöltése
mosdók, WC-kagylók, ülőkék, fedlapok és piszoárok fertőtlenítése, tisztítása
csempefelületek fertőtlenítő lemosása
világító testek lemosása
külső zllhanyzők kémiai WC-k vegyszeres tisztitása
dohány zásra kij elö lt hely takarítása
ajtók és tokok, párkányok letörlése
létesítmények körüli j arófelületek tisztítása, összeseprése
strand területén szemét összeszedése

Szükséges a folyamatos rendelkezésre állás biztosítása a szolgáltatással érintett
területen bekövetkező rendkívüli események elhárításában történő közreműködés,
különös tekintettel anyári szezonban (naponta 8.00-tó1- 19.00 óráig). A létesítmény
üzemeltetés biztonsága érdekében kapcsolattartás a vendéglátó egységek bérlőivel.

vasút alatti parkra vonatkozóan:
Zöldterület karbantartás: a terület fiinyírása, virágok gondozása, területen találhatő
fákat érintő munkák elvégzése, szemétszedés
Mederterület karbantartása

A Szolgáltatő a rá bizott feladatokat teljes körben a szerződés időtartama alatt munka-
pihenő- és ünnepnapokon is ellátla.
Megrendelő váIlalla, hogy a szolgáltatás nyújtását befolyásoló eseményekről, azok
bekövetkezését megelőzően 1 munkanappal írásban (elektronikus levélben) értesíti
Szolgáltatót. A tényleges elszámolás a tételesen, hetente megrendelt és Szolgáltatő által
tényle ge sen telj e sített szolgáltatás alapj án utól ago san történik.

2.1 Szolgáltató kötelezi magáí, hogy a jelen szerződés szerinti feladatokat az I. számű
mellékletben és a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően, a szükséges szakemberek
és technikai eszközök folyamatos rendelkezésre állásának biztosításával, a jogszabályi és

egyéb szakmai szabályok előírásának betartásával, valamennyi szükséges engedély
birtokában |átja eI.

3./ Amennyiben a feladat végrehajtását a szerződés szerint Szolgáltató biáosítani nem
tudja és e körülmén}.t a Megrendelő felé írásban jelzt, úgy Megrendelő jogosult a

szerződés érvényessége alatt adott feladathoz más Szolgáltató igénybevételére.
Szolgáltató ezen körülményre hivatkozással kártérítésre nem tarthat igényt, és annak jogi
úton törlénő érvényesítéséről e szerződés aláirásával lemond.

II. Fnmr.locn És xörnlnznrrsÉ,cnl

1/. Megrendelő köteles Szolgáltató I. osáályú minőségben történt teljesítését elfogadni,
továbbá teljesítés esetén a szolgáltatási díjat ajelen szerződésben foglaltak szerint részére
megfizetni.

a
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A Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy megfelelő fonások állnak rendelkezésére a
jelen szerződés I. osztáIyű minőségben történő teljesítésére, amelynek aláirásával
érvényes és végrehajtható kötelezettségei keletkeznek.

Megrendelő a feladatok ellátását jogosult ellenőrizni és annak mindenkori állásáról a
Szolgáltatótól információt kérni. Szolgáltató a Megrendelő utasítása szerint köteles eljámi
azzal,hogy az utasítás nem terjedhet ki az ellátandó tevékenység megszervezésére, és nem
teheti a Szolgáltatő számára a teljesítést terhesebbé, Ha Megrendelő célszerűtlen vagy
szakszerűtlen utasítást ad, Szolgáltatő köteles őt erre figyelmeztetni. Ha Megrendelő a
figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, Szolgáltatő a szerződéstől - kártérítési és

költségtérítési kötelezettség nélkül - elállhat, yagy a feladatot a Megrendelő írásba foglalt
utasításai szerint és a Megrendelő kockázatára elláthatja. Szolgáltató felhívja a
Megrendelő figyelmét, hogy köteles megtagadni az utasítása teljesítését, ha annak
végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy
veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

Megrendelő köteles mindazon tényt, információt, adatot vagy dokumentumot megfelelő
időben Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, amelyek a jelen szerződés szerződésszerű
telj esítéséhez szükségesek.

Feleket a jelen szerződés hatálya a|att, különösen a tájékoztatás terén, fokozott
együttműködési kötelezettség terheli. Megrendelő e kötelezettsége keretében köteles a
Szolgáltatóval, illetve a nevében eljáró vagy a teljesítésben érintett egyéb szetvezetekkel,
személyekkel folyamatosan, a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint
együttműködni.

Felek kötelesek egymást haladéktalanul tqékoztatni minden olyan körülményről, amely a
szerződés teljesítését érinti, különösen azokről, amelyek a szeruődés teljesítését
akadáIyozhaíják, vagy veszélyeztethetik. Megrendelő az éftesítés elmulasáásából vagy
késedelmes teljesítéséből eredő kárért teljes felelősséggel tartozik. Amennyiben a
szerződés teljesítése során bármikor a Szolgáltatő számára olyan körülmény álI elő,
amely akadáIyozza az időben történő teljesítést, úgy a Szolgáltatónak haladéktalanul
értesítenie kell a Megrendelőt.

S zo l gáltató alv állalkozó igénybevételére NE M j o go sult.

Megrendelő felelős a képviselőj e, alkalmazottja által okozott károkért. Károkozás esetén a
Megrendelő és a Szolgáltató kár felvételére megbízott képviselőjével jegyzőkönyvet vesz
fel, amely tartalmazza a pontos káreseménl és az okozott kár mérlékét. Megrendelő a
nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért teljes (anyagi) felelősséget vállal. Felek
megállapodnak, hogy az eseményt követő 8 (nyolc) napon belül az esetleges
kártérítés/kötbér összegével teljes körűen elszámolnak.

Szolgáltató feladata az I. pontban meghaténozott munkák elvégzésének megkezdése, a
megrendelés, vagy probléma felmerülésétől és Szolgáltató részérőI történő jelzésétől
számított legalább 3 őrán belül. A rendelés menetét jelen szerződés 2. számí melléklete
tartalmazza. melyre tekintettel Megrendelő kifejezetten nyilatkozza, hogy nevében a
rendelés leadására a jelen szerződésben megnevezett személy közvetlenül jogosult.

4l.

5l.

6l.

7l.

8l.

9l.
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III. Szol'cÁrr.lrÁsr uí.I. rrzrrÉsr F,BLrErEI-rr

1l. Szolgáltatőt a je|en szerződés szerinti feladatok maradéktalan megvalósításának esetére

évente a 2011. április 3. módosított qánlatának megfelelően, összesen évi nettó
7.480.000,- Ft szolgáltatási díj illeti meg.

2l. Szolgáltató havonta utólag jogosult számlát kiállítani Megrendelő részéte. A szolgáltatási
díjat Megrendelő a megküldött számla kézhezvételétől számított 20 napon belül köteles
átutalással kiegyenlíteni. Pénzügyi teljesítésnek az a nap minősül, amikor a megfelelő
összeg Szolgáltató számláján jőváításra került. A számlát a Megrendelő nevére és alábbi
címére kell megküldeni: Balatonszepezd Község Önkorményzata (8252 Balatonszepezd,
Árpád u.27.)

3/. Amennyiben Megrendelő íizetési késedelembe esik, Szolgáltató a Ptk. szerinti késedelmi
kamatra jogosult.

IV. SznnzónÉs rurÁlyl

Il. Szerződő felek a jelen szerződést2017. április 10. napjától 2018. november 10. napjáig
haíár ozott időtartamra kötik.

2l. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés megszűnik:

a) a Felek közös megegyezésével,
b) bármelyik fél rendes felmondásával,
c) rendkívüli felmondással
d) Szolgáltató e célú tevékenységének megszűnésével.

2l. Felek a jelen szerződéstbármikor jogosultak írásban, közös megegyezéssel megszüntetni.

3/. Jelen szerződóst bármelyik fél jogosult indoklás nélkül, kártérítési és költségtérítési igény
nélkül 30 napos felmondási idővel megszüntetni.

4/. Felek a szerződés bármilyen módon törlénő megszűnését vagy megszüntetését követően
legkésőbb 3 0 napon belül egymással elszámolnak.

6./ A jelen szeruődéstbármely Fél súlyos szerződésszegése esetén a másik Fél azonnali
hatállyal írásban - indoklás mellett - felmondhatja, súlyos szerződésszegésnek minősül
különösen:

a) Megrendelő részéről:
a) ha önhibájábőI a jelen szerződésben meghatározott feladatok elvégzéséhez
szükséges információkat Szolgáltató felhívása ellenére sem szolgáltatja
b) a Megrendelő a szolgáltatási díj fizetésével 30 napot meghaladó
késedelembe esik.



Balatonszepezd Község Önkormán y zata
Képviselő-testülete

b) Szolgáltató részéről:
a) ha a jelen szerződés szerinti megrendelői elvárásokat nem vagy csak
részben teljesíti (mennyiségi, minőségi kifogás), és ezt Megrendelő 2
alkalommal történő írásbeli figyelmeztetése ellenére sem orvosolja
b) ha nem biztosítja a jelen szerződés teljes időtartama alatt a meghatározott
személyeket, feltételeket.

V. Nyu,arxozarox

Il. Szolgáltató kijelenti, és szavatolja, hogy
a) megfelelő források és technikai háttér á11 a rendelkezésére a jelen szerződés

teljesítésére, amelynek aláírásával érvényes és végrehajtható kötelezettségei
keletkeznek;

b) a jelen szerződés teljesítéséhez kapcsolódó tevékenységét a legnagyobb szakmai és

üzleti gondossággal, a legjobb tudása szerint, a vonatkoző ágazatt jogszabályok,
hatósági előírások és szakmai szetvezeti állásfoglalások figyelembevételével,
továbbá valamennyí jogszabáIy által megkívánt hatósági engedély birtokában
végzi;

c) és rendelkezik a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges szaktudással, megfelelő
eszközökkel és szakemberekkel és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni
is fog.

2l. A Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy
a) megfelelő források állnak rendelkezésére a jelen szerződés teljesítésére, amelynek

aláírásáv aI érvényes és vé grehaj tható kötelezettségei keletkeznek.
b) a megrendeléseket, módosításokat jelen szerződésben meghatátozotí feltételek

szerint, határidőben megküldi Szolgáltató részére.

VI. EcyÉn nnNnplxBzÉsnx

Il. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés bármilyen módosítása kizárőlag írásban
érvényes.

2l. Yalame_nnyi, a jelen szerződéssel kapcsolatos értesítés írásban, magyar nyelven történik,
amelyet vagy személyesen kézbesítenek vagy telefaxon, e-mailben, illetve postával
küldenek meg az érintett címzettnek az alabbi címekre.

Me grendelő értesítési cime: 8252 Balatonsze pezd, Árpád, u. 27 .

Kapcsolattartó: Törekiné Bardon Szilvia
E-mail cím: balatonszepezdphí@t-online.hu
Telefon: 06-30/632-8 1 0 1

Szolgáltató értesítési címe: 8258 Badacsonytomaj, Káptalantóti u. 16.

Kapcsolatt artő személy : Borda Lászlő
E-mail cím : bordal aszlor?)t-online,hu
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Megrendelő köteles a Szerződés teljesítése során tudomására jutott üzleti titkot a
Szerződés időtartama alatt, továbbá annak bármely okból történő megszűnése esetén
időbeli korlátozás nélkül megőrizni.

Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére megfelelő felhatalmazással
rendelkeznek, továbbá részükről a jelen szerződés aláírása nem eredményezi más egyéb
szerződés vagy jognyilatkozat megsértését. A szerződés aláírására Balatonszepezd Község
Önkormányzata 45l20l7. (IV. 6.) Bsz határozatával felhatalmazta apolgármestert.

Felek kijelentik, hogy a Ptk. 6:87. § (1) bekezdésére figyelemmel a jelen megrendelés a
szerződés targyátképezőjogviszonnyal kapcsolatos valamennyi feltételt tartalmazza.

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés bármely részének az éwénylelensége
nem vonja maga után az egész szerződés érvénltelenségét, kivéve, ha az érvénytelen rész
hiányában a felek eredetileg sem kötötték volna meg a jelen szerződést.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönlvről szóló
2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint a vonatkoző egyéb magyar jogszabályok
rendelkezései irányadóak.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő jogvitáikat
elsősorban békés úton, közös megegyezéssel rendezik. Ellenkező esetben Felek kikötik a
Veszprémi Járásbíróság illetékességét.

ASzerződő Felek a jelen szerződést, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jőváhagyőIagífták alá. A jelen szerződést felek négy példányban
írlák alá, amelyből kettő a Megrendelőt, kettő a Szolgáltatót illet.

5l.

6l.

7l.

8l.

Kelt. :Balatonszepezd, 2017 . április 1 0.
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'''Balaton§zepezd Község Onkormányzata'' ,;'' dr;,Sebestyén László polgármester

Megrendelő

Kelt.: Balatonszepezd, 2011. április 10.

Borda Lászlő egyéni vállalkozó
Szolgáltató

Melléklet:
1. számí melléklet: Vállalkozó 2011, április 3-án kelt qánlata
2. számúmelléklet: Rendelés és számlétzás menete

sorda lászló



Arajánlat
Ajánlattevő:

Borda László egyéni vállalkozó
8258, Badacsonytomaj, Káptalantóti u. 16.

Tel. : +36-20-969-4.002

Ennail. : bordalaszlo@t-online.hu

Balatonszepezd Község Önkormányeata részére

8?52. Balatonszepezd Árpád u. 27,

Tárgya: 2aL7. Április ]"ü-től November 10-ig vonatkozóan zöldterület
ka rba nta rtás, ta ka rítás

Az önök által kijelölt, elvégzendő feladatokhoz, személyi és tárgyi
feltételek rendeIkezésre á llna k.

Folyamatos kapcsolattartást biztosítom a megrendelővel.

A szemétgyűjtéshez kuka konténer biztosításáról az Önkormányzat
gondoskodi k, egyéb keletkező zöld hu l ladék el he|yezése a vá l la l kozót
terheli.

A strandi vízibejárók, stégek elhelyezése, karbantartása az

Ön kormá nyzat hatásköre.

Az árajánlat tartalrna egy szezcnra értendő, Április 10-től November 10-

ig. 201"8-a5 szezonra az ár változatlan marad, két éves szerződéskötés
esetén"



Borda László egyéni vállalkozó
8258. Badacsonytomaj, Káptalantótí u. ].6.

Tel,: +36-20-969-4002

Email. : bordalaszlo@t-online,hu

Központi strand:
zöldterüiet kezelés:

Mederterület ka rba nta rtá s :

Takarítás:

Ifiúsági strand:
zöldterűlet kezelés:

Mederterület karbantartás:

Takarítás:

víriuszistrand:
zöldterület kezelés:

Mederterü let ka rba nta rtás :

Takarítás:

Vasút alatti park:

zöldterület kezelés:

[Mederterü let ka rba nta rtás :

Mindösszesen/netto/:

Az ajánlat 2017-es évre egy sz€zonra lebontva érvényes!

A vállalkozó 2018-as évre árgaranciát vállal!

Pénzügyiteljesítés: 7 egyenlő részre bontva, 20 napos fizetési

határidővel.

],.300.000.-Ft

150.CI00.-Ft

1,220,000.-Ft

1,200,00ü,-Ft

120,000.-Ft

800.000.-Ft

810.000._Ft

100.ü00.-Ft

800.00ü._Ft

90ü.000,-Ft

80,000.-Ft

7.480.00s,_Ft

Badacsonytomaj, 2aű . április 03.

Borda László ev



Balatonszepezd Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

2. sz. melléklet:

Rendelés és szám|ázás menete

- A Megrendelő részéről Törekiné Bardon Szilvia falugondnok telefonon jelzi
S zo lgáltató felé a karbantartási feladatok sziiksé ge s s égét.

- Szolgáltatő a megrendelés alapján elvégzett munkákról havonta utólag számlát állít ki,
melyet haladéktalanul benyújt a Megrendelőhöz.

- Az elvégzett szolgáItatást Törekiné Bardon Szilvia falugondnok ellenőrzi és igazolja.
Az elvégzett munka nem megfelelősége esetén azthaladéktalanul jelzi a Megrendelő
képviselőj e, valamint a Szolgáltató felé írásban, elektronikus levélben.

- Megrendelő a megfelelő minőségben elvégzett és igazolt szolgáltatás ellenértékét a
megküldött átutalásos számla alapján a számla kézhezvételétől számított 20 napon
belül köteles átutalással kiegyenlíteni Szolgáltató bankszámlájáratörténő utalással.


