
VALLALKOZASI SZERZ6Df S

mely ldtrejcitt egtr,lszrdl a
Budapestlouator XIV. keri.iletZugl6 Onkorm6nyzat(szek'helye: 1145 Budapest, Pdtervdrad

u. 2. k6pviseli: dr. Weinek Leonard polg6rmester), mint megrendel6 (a tov6bbiakban:

Megrendel6),

Mdsrdszrdl
n6v: F6KERT Parkfenntart6-Kertdszeti 6s Szolg6ltat6 Kft.
c 6, gS e gy zekszttm : 0 | -0 9 - 5 6920 9
sz6khely: 1 l3l Budapest, Fiasty0k u.4-8.
ad6sziim: 1225209 I -2-41

bankszSml itt v ezeto pdnzintezet : OTP B ank Nytt.
bankszrimla szimt:l 17 13 00 5 -2060 17 37
kdpviseli: Szarka Attila
mint v6llalkoz6 (atov6bbiakban: V6llalkoz6) kozott, az alulirott helyen 6s napon az alitbbiak

szerint:

1.) Szerz6d6s t6rgYa

1.1. A Megrendel6 tulajdon6ban 6116, Budapest XIV. keri.ilet k<iztertiletein talilhat6

kutyafuttat6k, valamint kutyaj6tsz6tdr fenntart6si, karbantart6si, takaritilsi munk6i az ajlnlati

do kument6c i 6b an r lszletezettek 6 s a Y Sllalko z6 16 s zl ete s aj tnlata alapj in'

1.2. A szeruod|s elviiaszthatatlan rdsze a Budapest fov6ros XIV. kertilet Onkormtnyzata

aj6nlatkdr6 6ltal a ,,Vdllalkoztisi szerzfidds keretdben Budapest'Zugld kdzteriiletein

kutyafuttatdk, kueajdtszdtdr, valamint kutyaiiriildk-gyiijtdldddk fenntartdsa" tirgyilban

inditott kozbeszerz6si eljfr6s aj6nlati felhiv6sa, az aiSnlatt€telhez biztositott dokument6ci6 6s

a vdllalkoz6 r6szletes inajhnlata. A r,6llalkoz6i feladatok pontos tartalmilt 6s elv6gzdsiiknek

k6vetelm6ny eit a szerzod6s elv6las zthatatlan ftszlt kepezo klzbeszeru6si elj6r6s ajanlatt6teli

felhivdsa,valamintazajhnlatidokument6ci6iatntalmazza.

1.3. V6llalkoz6 kijelenti, hogy a feladat ellirtSsirhoz sztiks6ges valamennyi adatot jelen

szerzodes aliirds|val egyidejrileg Megrendel6t6t megkapta, 6s jelen szerzSd6s al6ir6s6val

elismeri, hogy a feladat elk6szitdsehez sztiksdges valamennyi iratot 6tvette.

2.) A' Szerz6d6s tartalma

2.1. Megrendelo a jelen szerzodes alapjdn megbizza a Vdllalkoz6t az 1. pontban 6s a

dokument6ci6ban meghat6rozott l-cladatok ellfutSsflal a szerzod6skotdstol sz6mitott

20 honap hatdrozott id6tartamig.

2.2. V6llalkoz6 a megbizfust elfogadja 6s kdtelezettseget villlal arra, hogy a rdbizott

feladatoknak a Megrendel6 igcnyeinek 6s tcirvdnyes 6rdekeinek megfelel6en a

hullad6kgytijt6si szolgiltatdsra szakosodott gazdasdgi tiirsas6gokt6l elv6rhat6 gondoss6ggal,

6s szakmai szinvonalon tesz eleget.



2.3. Yhllalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik - alv6llalkoz6it 6s dolgoz6it is bele6rtve -

mindazon hat6s6gi enged6llyel 6s igazolv6nnyal, amelyek a megbizirs jogszeni teljesit6s6hez
sztiksdgesek.

2.4. A Vrillalkoz6 kijelenti, hogy az 1. pontban meghatirozott kdztisztas6gi szolg6ltat6st
6rv6nyes hat6s6gi engedely alapjhn nyujtja 6s a hullad6kot 6rv6nyes hat6s6gi engeddly alapjrin
mtikod6 hullad6k lerak6helyre szdllida. A hulladdkot a k6rnyezetv6delmi elSir6sok
betart6srinak figyelembe v6tel6vel kell elsz6llitani. A V6llalkoz6 a sz6llitrisb6l ered6
szenny ezo d6s eset6n kote les gondo skodni a szenny ez6 d6s eltakarit6srlr6l.

2.5. V6llalkoz6 tudomdsul veszi, hogy a kihelyez6sre keriil6 kutyatiriil6k-gffitri lildilk
feliiletei nem haszn6lhat6k rekl6nioz6si tevdkenysdgre, kiv6ve azokat, amelyek a kutyafuttat6
iizemszeni mtikod6s6t szol g6lj 6k.

3.) A v6llatkoz6i dij

3.1. Az afnlati dokumentdci6ban szerepl6 munk6k villlalkozoi dija nett6 25.472.260, -ft +
6.368.065.-ft AFA, dsszesen: brutt6:31.840.325.-ft azaz nett6 huszondtmilli6-
negyszhzhetvenkett6 ezer keLsz|zhatvan forint + hatmilli6-hiromszinhatvannyolcezer-
hatvanot forint Af'a. Osszesen: harmincegymilli6-nyolcsztnnegyvenezer-
hdromszinhuszondt Ft.

3.2. A vrillalkoz6i dijat Megrendel6 havonta fizeti meg a teljesit6s igazolilsdt kdvet6en
ki6llitofi szdmla alapjan. A Nlegrendel6 30 napon beltil az ellenszolg6ltatdst 6tutal6ssal
teljesiti a V6llalkozS az OTP Bank Nyrt. banknii vezetett 11713005-20601737 szhmu
banksz6ml6j6ra.

3.3.A megbizilsi dij kifizet6se a teljesitis igazol6s utiin a t6rgyh6napot k<ivet6en benyrijtott
szfumla kdzhezveteletll szfimitott 30 napon beliil, 6tutal6ssal tdrtdnik. Helyszinenk6nti
reszletezessel elk6szitett reszsz'itml6k benyrijtiis6ra havonta van lehet6s6g.

3.4.Vrillalkoz6 koteles saj6t k6ltsdg6n biztositani a tev6kenys6g elvdgzeslhez sziiks6ges
technikai eszk<izciket, 6s hum6n er6forriisokat.

4.) Ellcniirzds, utasftis, tfj6koztatis

4.I. A megbizSs ellftlsitnak cllenorzeslre a Megrendel6 bdrmikor jogosult. Az egy

h6napban elvlgzett munkar6l Vdllalkoz6 az adott h6nap utolso napjan teljesft6sigazol{st
nyrijt be. Vdllalkoz6nak a havonta benytrjtott teljesit6s igazol6skor r6szletes kimutatrist kell

adnia az egyes helyszineken vegzett ktilcinb<iz6 tipusri munkiik id6pontj6r6l valamint

mennyis6gdr6l.

4.2. AMegrendelo felel6s k6pviselcij e : Juh6sz Katalin
A Megrendel6 felelos k6pvisel(lie a kivitelez6ssel kapcsolatos 6szrevdteleit 6s egy6b

kcizlem?nyeit a Vdllalkozo k6p.,'isclojdvcl Bubl6n6 Latinovics Eszter(n6v, telefon)06-20-

9354-950 k<izdlheti.

Felek krjlcs<jn6sen kcitelesek a kdpviselo szemdly6ben bek<ivetkezett villtoz6sokat kdz<ilni

akadily oztat6s e set6n helyettesitd sii l<ro I go ndo skodni.

CS



5.) A szerz6d6sszeg6s kOvetkezm6nyei

5.1. Stilyos szerz6d6sszegds eset6n azowtali hatrllyu felmond6snak van helye. Ebben az
esetben a Megrendelo a szerzSddst iriisban jogosult felmondani. A szerzod€s az ir6sbeli
felmond6sban megjeldlt napon szrinik meg.

5.2. Srilyos szerz6ddsszeg6snek min6stil a YfllalkozS reszerol a megbizds hanyag,
szakszertitlen teljesit6se, vagy a feladatok teljesft6s6vel val6 jelent6s k6sedelem, a
Megrendel6nek okozott k6r. Megrendel6 r6sz6rol pedig, ha a megbizhsi dijfizet6si
ktitelezettsdg6nek felhiv6s ellendre sem tesz eleget.

5.3. Ha a villalkoz6 a javit5si munkrik elv6gz6s6re vonatkoz6 k<itelezetts6g6nek nem tesz
eleget a Megrendeki a sziiks6ges munkrikat a Y6llalkoz6 kcilts6g6re elv6geztetheti.
Megrendel6 a munkak kcjlts6geit - mindaddig mig fedezetet nyrijt - a j6tiil6si garancia
i I I et6 I e g e gy6b j o gcimen iltadott ri s s ze gb6 I frnanszir o zhatj a.

6.) Egy6b rendelkez6sek

6.1. Azokban a k6rd6sekben, amelyeket e szerzbdls nem tartalmaz) a Ptk. 6s a Kbt.
rendelkez6seit, valamint az 6ltal6nosan elfogadott szakmai szokiisokat kell iranyad6nak
tekinteni.

6.2. Szerzod6 felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szerz6d6sb6l ered6 minden vit6s
k6rd6st el6szcir peren kiviili egyeztet6s ritjrln kis6relnek meg megoldani. Amennyiben a peren
kivi.ili egyeztetfls nem vezet eredm6nyre, tgy szerzodo felek k<ilcscindsen al6vetik magukat a
Pesti K<izponti Keriileti Bir6s6g, illetve ennek hat6skriri hirinya eset6n a F6viirosi Bir6srig
kiziir6lagos illet6kess6g6nek.

6.3. A szerzodlst kizitr6lag a k<jzbeszerz6sekre vonatkoz6 jogszabfilyok szerint, a Felek
c6gszeri alilirdshval lehet m6dositani. Nem helyettesitheti a Szen6d6s m6dosit6sdt egy
egyoldahian tett nyilatkozat.

6.4. Y6llalkoz6 kijelenti, hogy a szerzodes aliirilsilal hozzi$irul a jelen szerz6d6s ftibb
adatainak az Allamhdztarthsr6l sz6l6 1992. evi XXXVIII. tcirvdny I5lB. $-a szerinti (

,,Uvegzseb" ), illetve az awtak felhatalmazfusa alapjfun meghozott cinkorm6nyzati rendelet
s zerinti kd zzetetelehe z.

6.5. Megrendel6 ti$ekoztatja V6llalkoz6t, hogy az adozds rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XCil.
tcirv6ny megviiltozott. A hivatkozott tow6ny 361A. $ 6rtelm6ben ktizbeszerzfsi eljrir6s
nyertes6vel kdtdtt szerz6d6s alapjan ki6llitott nett6 200.000,- Ft-ot meghalad6 <isszegti
sz6nil6kat2009. februar 15-6t k<ivet6en csak rigy lehet kiegyenliteni, ha a jogosult V6llalkoz6
szerepel az APEH tital vezetelt koztartoz5smentes ad6zoi adattirban, vary a t6nyleges
kifizet6s id6pontj6t6l sziimitott 30 napn6l nem r6gebbi nemlegesnek min6stil6 egyiittes
ad6igazolfust mutat be, ad i$,vagy ktild meg.



Felek ezt a szerz6d6st kolcsdndsen elfogadtak 6s cdgjegyz6sre jogosult
alSirtdk.

B u d a p e s t, 2010. riprilis 02.

Kertdszei
6s -szolgdltato Kft.

kdpvisel6ik ftjrln
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