Eplény község közútjainak hó eltakarítása és síkosság mentesítése

S Z E R Z Ő D É S (tervezet)
amely létrejött egyrészről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (Eplény, Veszprémi utca 64.,
KSH azonosító: 155 68106 8411 312 19, képviseletében: Fiskál János polgármester), mint megbízó (továbbiakban megbízó) és
Kirchkeszner Tibor 8413 Eplény, Veszprémi utca 74. szám alatti lakos (adósz.: 54183566-2-39), mint vállalkozó (továbbiakban vállalkozó) között 2011. november 01-től 2016. április 30. közötti téli időszakokra
vonatkozóan a hó eltakarítási, síkosság mentesítési munkák végzéséről és számlázásról.
1./

Vállalkozó a hó eltakarítási és síkosság mentesítési munkákat Eplény község önkormányzat tulajdonában lévő összes belterületi útjain és parkolóiban, köteles elvégezni, függetlenül a burkolat típusától.
Az utakon kívüli egyéb közterületek, járdák valamint a Veszprém Megyei Állami Közhasznú Társaság kezelésében lévő 82-es számú főút hó eltakarítási és síkosság mentesítési munkáinak végzése nem képezi vállalkozó feladatát.

2./

A hó eltakarítási és síkosság mentesítési munkákat vállalkozó irányítja és végzi önállóan, de rendkívüli
esetekben szükség szerint – külön díjazás nélkül – az alábbi személyek koordinálhatják, irányíthatják munkáját és az utasításukat köteles végrehajtani:

3./

-

Eplény község polgármestere (alpolgármestere)

-

Zirc-Eplény Körjegyzői Hivatal jegyzője (aljegyzője)

-

megbízó írásban megbízott képviselője.

Tekintettel arra, hogy a mozgósított gépek számát vállalkozó határozza meg a hatékonyság függvényében, a
szükséges váltó és kísérő személyzetről is ő köteles gondoskodni.

4./

A szükséges váltó és kísérő személyek felmerülő költsége is a vállalkozási díjban benne foglaltatik.

5./

Vállalkozó felelős egy személyben a mozgatott gép- és személyi állomány munkájáért és biztonságáért.

6./

Az esetlegesen bekövetkezett balesetek kártérítéséért vállalkozó egy személyben felel.

7./

Vállalkozó a hó eltakarítási munkákat a belterületen az alábbi fontossági sorrendben köteles elvégezni:
Ámos-hegyi vasútsor, Gyöngyvirág utca, Kankalin utca, Búzavirág utca az óvodáig, Bánya utca, Veszprémi
utca alsórésze, Veszprémi utca központi része, parkolók és a Kiserdő utca.

8./

Vállalkozó köteles a munkákat úgy szervezni és végezni, hogy – rendkívüli időjárási körülmény bekövetkeztét leszámítva – az útvonalakat közúti közlekedésre alkalmas állapotban kell tartani.
Amennyiben feladatának nem tesz eleget, a vállalkozó költségére megbízó más vállalkozót is bevonhat a
munkák elvégzésére.

9./

A munkák elvégzésének hiányosságából bekövetkező esetleges balesetek kárigényeit vállalkozó egy személyben köteles megtéríteni, a gyalogos balesetek kivételével.

10./

Vállalkozó a hó eltakarítási és síkosság mentesítési munkákhoz homok, fűrészpor, finomszemcsés murva, só
keveréket használhat. A szükséglet külön igazolás (számla) alapján, a vállalási áron kívül kerül kifizetésre.
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11./

Vállalkozó a tényleges hóeltakarítási időről, köteles menetlevelet, vagy naplót vezetni, melyet megbízó
igazol le.

12./

Vállalkozó köteles a munkálatok folyamatos végzésére és 2-3 óránként minden, a szerződésben érintett útra
visszatérni abban az esetben, amikor a mérhető hóvastagság az 5 cm-t eléri, vagy meghaladja.

13./

A vállalkozó köteles a keskeny burkolatú utak esetében a forgalom biztonsága érdekében úgynevezett
kerülő (kitérő) helyeket kialakítani a hófalban.

14./

A vállalkozó, felek előzetes megállapodása alapján havi 40 óra (a szerződött téli időszakonként összesen
120 óra) gépi időnek megfelelő 220.000,- Ft/hó + ÁFA, azaz Kettőszázhúszezer forint/hó + ÁFA vállalási díjat számlázhat le.

15./

Vállalkozó a hó eltakarítás és síkosság mentesítési munkákat köteles a fenti díjazásért elvégezni.

16./

A szerződésben meghatározott összeget vállalkozó három részletben jogosult leszámlázni úgy, hogy az első
két részletet (december és január) tárgyhó 20-i, míg az utolsót február 28-i fizetési határidővel.

17./

A vállalkozó a megbízó igazolt teljesítése alapján a 120 órát meghaladóan végzett tényleges hó eltakarítási
és síkosság mentesítési munkáit 6.000,- Ft + ÁFA, azaz Hatezer-ötszáz forint + ÁFA óradíjjal leszámlázhatja.

18./

Felek megállapodnak, amennyiben a szerződött időszakon túl (októberben, novemberben, márciusban,
esetleg áprilisban) az időjárási viszonyok miatt szükség van a fenti munkák elvégzésére, úgy azt vállalkozó
köteles a fentiek szerint, a megbízó által igazolt, ténylegesen ráfordított idő alapján a 17. pontban meghatározott óradíjjal történő leszámlázás mellett elvégezni

19./

Felek megállapodnak, hogy a 14. és 17. pontban szereplő vállalkozási díjat minden év novemberében
felülvizsgálnak, legközelebb 2012. novemberben.

20./

Felek megállapodnak abban továbbá, hogy jelen megállapodást írásban, május 01. és szeptember 30-a
közötti időszakban, a soron következő télre vonatkozóan, a lejárat előtt, bármelyik fél indokolás nélkül felmondhatja.

21./

A szerződésben nem szabályozott kérdéseket a Ptk. előírásai szerint kell értelmezni.

22./

A szerződésből eredő vitás kérdések esetén felek a Zirci Városi Bíróság illetékességét kötik ki.

Felek a szerződést közös átolvasás után, mint akaratukban mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
Eplény, 2011.

..................................................
Fiskál János
polgármester

..................................................
Kirchkeszner Tibor
vállalkozó
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