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VáIlalkozás

szerződés

Amely létrejött 20ll-tl-24-én a Berhida
Viáros Önkormrányzat Képviselőtesttiletén
ek l4l/20l1.
(IX'29') kt' sz' hatfuozata alapján,egyrészről
a BerhiJa Vríros Önko rmőnyzatPH
Település
és SzolgáItatő Szewezet Berhida, úeszprémi
Ellátó

út 1-3. mint megbízó,
képviselője:
Karácsony
József
TESZ vezető
|iénres
Adószríma: l 5 429 I 42-2-t9

Másrészről' GEo_BAU

NAGY Kft. vállalkozó

(törvényes képviselője: Nagy Attila)
között.

Yállalkozás székhelye: 8100 Viírpalota,
Csernyei u.29.
cégsegyzékszátma: 1 9_09-

5

05 93 8

Adószríma: 126685 68-2-19
az aláb

bi

Íet té te l e klce

I
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I')Amegbízó megbízza avállalkozőt2ol|,2012,2013
években, hogy a Berhida
kozigazgatási hatrírrínbeltili közutakon,
kozteÁleteken, parkolokban
gépi síkosságmentesítési szolgáltatoi
retaaatotátA szeruődés érvényess ége: 20l t -I I -24 _

;í;;;;)r".

viáros

a gépi hóeltakarítási, illetve

20l 4-02-28'

2') A Vállalkoző

garuntalja, hogy aszetződésidőtartama

alatt20ll-t;-24-től, majd eá követően
minden év november l j'_től, réu*,i' 28.-ig_
u
tti
zitjainakhóés sikosság mentesítéséről
gondoskodik' A feladatokat az l. sz.melléiletbe"
"a.o,
fontossági
-"*r'"ta;zott
,oo.rra alapjrín végzi.

3')Ahő-

és síkosságmentesítési munkrík megkezdés
ét, aTESZvezetőjerendeli el, és azelrendeléstől
számított marimum 1 órán belül meg
tett kezderri u, ademi**rct. Á-rranato
zó az elvégzett
munkáról tizemnaplót és menetlevelet
vezet,melyet amegbízőu t r:.riie_rt kbveto
napon
igazot.
A vríllalkozónak a huzamosabb
Q4 órátmegnaaáo; ."e].oreg"s időjrírás esetén is gondoskodnia
kell a folyamatos hómentesítési ieladatok
A szerződésben foglalt feladatell átást aTESZ
"iatar*á.
vezetőjeés a polgrírmester jogosult ellenőrizni,
intézkedést kezdeményezni.

3)a

A

vállalkozónak olyan teljesítményutológépet,
9lyT szélességűés kiképzéstítolólapot
a takarított utr"ttit.tót n u í.f.tárégekhez
kepesi

l1iÍfxTffi*"fjJ

a

i"gtir"ilu

;;'t-ígű

3/b Ahavat azltpadkay, a csapadékelvezető
rárokba, illefue akadríJymentes köáerüIetekre
kell
tolni' úgy hogy a felgyiilemlett hó u ko'l.k"do'
ui't"iG
it, folyarnatosságát, a gyalogosforgalmat,
o
továbbá élet- és vagyonbiaonságot ne veszélyeÍessen.
.

3lc Avállalkozőnak csak speciálisan síkosság mentesítésre
tewezelt eszközzellehet végezni a
szórási munkát' olyan tetjesítrrrényíiszórőgépetiell
urur-*rria, amely alkalmas az útfelületek
egyenletes szőrására, síkosságméntesítési
f"ludutok elkátasata, melynek során, az úttesten
keletkezett' letaposott összeftig-gő hóréteget,
jégpá"célos feluletet megbontja,
illetve az
útfelület csúsziísmentesítésétota]u
Áz'eszközt'"'aB'iep:ármii
-.g.
teherbirása
legalább
4,5 t , a
motorteljesítménye minimum 92 kw leiyen.

tlú;

A

síkosság mentesítés szóróanyaggal csak az 1. sz. rnelléklet I
ütemben' az Sl_gyel je|zettutakon
történik. (l. 1.sz. melléklet)
Ettől eltérni rendkívilli esetben, csak az építésinaplóban való megrendelés
esetén lehet. ( l. 1 sz.
melléklet,I. ütem S2-vel jelzett utakon)

3ld

A

sózrísi munkálÍroz a hőmérs9ld:ttől ftiggóen, _8 Co-ig (szóróanyag
I-II:), _8 Co-tól

(szóróanyag III.), érdesítéshezkell haszrrrálni.
S_zfuóanyag
21.800.-Ft+ÁFNm3 (összetétele: 40Yo

I.

ipari só, 30% 2-4 mm dolomit,

3ooÁ

fiirés4por)
Szóróanyag II. 20.270.-Ft+AFA/m3 (összetétele: !l3 rész ipari só, ll3
Ész2-4 mmdolomit, 1/3
rész fiirészpor)
Szóróanyag III. l3.08o.-Ft+ÁFA/m3 (összetétele ll2rész2-4mm dolomit,Il2rész
fiirészpor)
3|e A szóró anyagok megfelelő tárolásáról, illefue beszerzéséről
a Willallrozrí gondoskodik, és a
té_nylegesen felhasznált mennyiséget kiszrímlrízzq a megrendelő
TESZ részére.

3/f A kiszórt mennyiség elszámolasához jegyzőkönyv késziil, mely
a havonta benyujtott szénnla
mellékletétképezi.

4') Amennyiben, a vríllalkozó a hó és síkosságmentesítésifeladatokat
a saját hibájából nem fudja
elvégezni, úgy a helyettesítéséből keletkező anyagiterheket meg kell
fizetrie a megbízó felé.

5)A vállalkoző ahó tolasi
- Hótolas: MAN

és síkosság mentesítésifeladatokat az a|ábbigépjárművekkel végzi:

l

db;LIAZ2 db; Kombináltrakodógép 3db
- Sikosságmentesítés: IFA 3db
ó/A vállalkoző a szerzódés időtartama
gépj árműveket

7.)

!

alatl folyamatos ügyeletet lát el. Az iigyelet a|att a
készenlétben tartj a, a vezető elérhetőségétbiáosítja

Vállalkozó vellalj4hogy aztigyeleti idő alatt

gépj ármiiveit,

a hó eltakarításban résztvevő
Berhidai telephelyen helyezteti el.

X D Nem vállalja,hogy

.

a gépjrírmiÍveketBerhidrán telep helye zteti, devállalja, hogy a
nótolás elrendelésétől 1 óran beliil a munkavégzést megkezdi.

Kérem a megfelelő helvre tegven X-et!

8./ Ügyeleti díj: a

vállalkozót
20|l. november 24.-tő|-2012. február 29.-ignettó napi 1o.0o0_Ft ügyeleti összeg: 980.000.-Ft
20|2. november 15.-től -20t3. februrár 28-ignettó napi 10.o00-Ft ugylleti összeg: 1.06o.000._Ft
2013. november 15.-től _2014. februrír 28.-ignettó napi 10.000_Ft ügyeleti összeg:1.060.000.-Ft
azazateljes időszakra nettó 3.100.000 Ft ügyeleti összeg illeti meg.

Azokra a napokra míkor tényleges hó eltakarításí és síkosstúgmentesítésimunka Ís van, az
ügeletí d{j nem jórt

Hóeltakarításért:
Sikosságmentesítésért :

Szóró anyag ára: I. szőró aÍIyag
II. szóró űlyag
III. szóró anyag

6.600-Ft/óra +

ÁFA

6.600-FtJőra+

ÁFA

21.800-Ft/m3 + ÁFA
20.270-Ft/m3 + ÁFA
13.080_Ft/m3 + ÁFA

9') A fizetés módja:

havonta összesített menetlevelek alapjrín,
8_ napon belül az
429 I 42
egyszámlankról áfutalással történik, a
|4-ú
váúlalkoző
I 0404 8 8 3 -4 8 8 1 3 2 8 8 -0
000000012. rantszeml
l

A

17 4807
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Vrárpalota

következő

évi díjak maximum az infláciő mértékével
növekedhetnek a jelen szerződésben
leírtakhoz képest' Enől a felek a tárgyévet
*.g.ro"á.n norr.-b.. 1.-ig írrísban megegyeznek.
I

0. )

A vrállalkozó egyéb feltételei, me gj egyzései

:

A vríllalkozó kéréseaz Önkormányzatfelé,
hogy első alkalommal aYállalkoző

és az
Önkormrínyzat közcjsen végezzenegy próba
szórást a" ,,S,, betűvel jelzett utakon.
Ekkor közösen megállapítjrík hogy hríny
m3 szórőartyagkerült kiszóriísra egy menetben.
Az így közösen megríllapított mennyi ség a szezon
végéigérvénybenmarad és ezlesza havi
elsziímolás alapja.

II')A

jelen szerződésben nem szabiílyozott
kérdésektekintetében a Ptk. Előírrísai
az irányadők.

{F-M

Elldegyzem:
Dr. Cseh T
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r. s;á lYl.tiLLul(L.u'ITárw: Berhida nagyközség teÍrileténlévő kiemelt
rangsorolasa" I. , II. ütemre bontasa.

utak felsorolása és a gépi hómentesítés szempontjából

U
Berhida teriiletén:

Veszprémi út
Bem J. út
Péti út
Kossuth L. út
{iskovácsi utca /buszfordulóig/
osi út
Vasút utca
A helyi buszj árat úwonala Kiskovácsi-puszüaig
Peremarton-eyártelep tertiletén: Szegfii utca- /orgona u. kereszte zadésig/
orgona utca / Harangvirág u. kereszteződésigl
Tulipan utca menetrendszerinti buszok ríltd érinteu szakasza

2J Helvi iáratú autóbusz-közlekedés miatt kíemelt útvonalnak minősülő utak utcák:
Berhida területén:

Peremarton- gyáÍtelep teriiletén:

Dankó P. út
Honvéd út
Bezerédi út
Tarrcsics M. út
Kálvin tér
Jókai M. út
Munkácsy M. út
Kiskovácsi puszta
Széchenyi u.
orgona út
Ibolya út
II. Rákóczi iskola mellett levő bekotőút

sJ
Berhida területén:

Peremarton- gvártelep teriiletén:

Kiskovácsi utca
Dankó P. utca
Honvéd utca
Bem J. utca-Péti út
Csokonai út
Szegflí utca

4.)

r.Ürnvr
Berhida területén:

Veszprémi út
Kiskovácsi utca
Bem J. út
Kossuth L. utca
Péti út
Ősi utca (körforgalom)
Csokonai utca
Széchenyi utca
Honvéd utca

S1

sl
S1

sl
sl
s1

s2
s2
s2

\'ullr \,,vuuil' Konynanozvezeto bekötÓ út
Liszt F. u.
Diófa utca
Dankó P. utca
Vasút utca
Hunyadi tér
Bezerédi utca
Boronkai utca
Hősök tere
Ady E. utca
Rózsa F. utca
Tiíncsics M. rit
Lakath J. utca
Magyar I. utca
Kálvin tér
Temetövel szembeni buszforduló
Jókai M. utca
Munlcícsy M. út
A helyi jrírat úfuonala Kiskovrícsi_pusáríig
Peremarton-gyiírtelep területén:

II.

Szegfii utca
Tuliprín utca
Orgona utca
Iskolátroz vezető ttt
Harangviníg utca
Rezeda utca
Ibolya utca

s1

Erkel F. utca
Szabadság tér
Rákóczi F. utca
Kisfaludy utca
Erzsébet köz
Árpaa_ttiz
Hársfa utca
Diófa-köz
Petőfi S. utca
Akácfa köz
Séd utca
József A. utca
BaÍtók B,. utca
Kállai É.utca
Arany J. utca
Nagy S. utca
Parkolók, lerállósávok, kiegésátő utak,
Peremarton-gyrírtelep területén:

Jrízrrin utca
Bekötő utak
Gariázssor

Parkoló, leállósávok
Kiegészítő utak

s2

sl

Dózsacy.ú

KiliáÍ' Gy. Utea
Kinizsi P. utca

S2

st

ÜTEM

Berhida területén:

s2
s2
s2
s2
s2
s2
s2
s2

s2
s2
s2
s2
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