
Iktatószám : E / 358-9 / 2OI8;
Ügyintéző: Szabó Mihály

vÁrLAL KozÁst szE Rzőnrs

Amely létrejött egyrészrő| a(z):

Ete Község Önkorm ányzata
(székhely:

képüseli:
adószám:
bankszámlaszám:

2947 Ete, Kossuth Lajos u. 69.

Rohonczi Lász|ő polgármester,
153B7O68-1-11
10036004-003540 17-00000017

mint megrendelő (a továbbiakban: MegrendelőJ,

másrészről a(z)

mint vállalkoző, a továbbiakban Vállalkozó, együttesen, mint Felek között jött létre az alul Írt
napon és helyen az a|ábbi feltételekkel.

7, Aszerződ,és tárgya, mennyisége és teliesítése

1, Megrendelő ,,Gyermekek nyóri tdboroztatásához szükséges fejlesztések megvalósítósa.
(Táborhely, sátorhelyel<, utak, sport terüIetek, foglalkozósi környezet felújítása.)" beszerzése az
EFop-3.9.2 -t6-2ot7 -o00 18 azonosítószámú,,Térségí együttműködés a Bakonyalj áűl a
Dunőig" című projekt keretében tárgytlbeszerzési eljárásban a Polgári TörvénykönywŐ|szŐ|Ő
2013, évi V. törvény [a továbbiakban Ptk) 6:74. § [1) bekezdése alapján ajánlatokat kért be,
amelyek közül Vállakozó aján|atát ítélte a legkedvezőbbnek,

2, Azelőző pontszerinti ajánlatkérési eljárásban Megrendelő jelen szerződés 201B. évaugusztus
hő t4, napján kelt ajánlatát minősítette a legalacsonyabb árú ajánlatnak

3. Ennek alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a jelen vállalkozási
szerződésben meghatározott építőipari egységárgyűiteményben meghatározott
tevékenységek megvalósítását Megrendelő számára, ielen szerződés aláírását követó 120
napon belül történő birtokba adással - előteljesítés lehetőségével,
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4. Jelen vállalkozási szerződ,és mellékletét képezik a Megrende|ő E/358-7/2018 iktatószámú
álánlatkérése, az ahhoz kapcsolódó esetleges dokumentáció (felolvasólap és

energiatakarékosságra tett nyilatkozata), valamint az Vállakoző rész|etes ajánlata az

építőipari egységár normái szerint, Jelen szerződésben foglaltakat, a szerződés egyes
róndeikezéseit az ajánlatkéréssel, illetve az ajánlaftal összhangban kell alkalmazni és

értelmezni. Amennyiben jelen szerződés és az ajánlatkérés illetve az aján|at valamely
rendelkezése egymással ellentmondásban áll, úry az aján|Xkérés majd az aján|at tartalma az
irányadó,

A teljesítés helye: 2947 Ete 248, brsz-ű és 0225/2 hrsz-Ú önkormányzati tulajdonú

[használatú) ingatlanok
A teljesítés ménete: Megrendelő a jogszabályoknak valamint jelen ajánlati felhívásnak
megfólető építés-kivitelezési munkálatokat a jelen pontban meghatározott teljesítési
határidőre éJteljesítési helyre figrelemmel átadás-áwételi eljárás keretében átadja,amelynek
során a Felek elvégzik azon vizsgálatokat, amelyek a teljesítés szerződésszerűségnek
megállapítá sához szükségesek.

2. Aszerződés tárgya:

5,

6.

15-002-0010936 Egyoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig

21-001-0013406 rgy". fák kit".-"lése tuskóirtással, legallyazással és darabolássa|,kézi szerszámokkal, IV, oszt. talaibar1 törzsátmérŐ:

10-20 cm között

21-001-0013665 Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérőie 4,],-10,0 cm

27-00!-t729474 Gyomirtás, 5 kg/m3 hígítású ve$lszerrel Medallon Premium gyomírtó

27-0oI-00I+31,4 Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel, ....dkg/m2-,.,..minóségű fiímagkeverékkel, gépi erővel EXTRA SPORT

flímagkeverék, 40-50 dkg/10 m2

2I-004-oot'416 polamű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül,gépi erővel, kiegészítő kézi
munkával, 167o-os terephajlásig, 20 cm vastagságbary talajosztály: I-IV.

21-004-0015663 Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felüIeten gépi erőve| kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.

2 1-006-0016100 öv- és talpárok fszabványárok/ készítése, bármely keresztmetszettel, a kitermelt földelteregetésével, gépi erővel,

kiegészítő kézi földmunkával, I-IV. oszt, Talajban

2I-oo3-00t4562 Lyukfúrás vagy kisméretű földkiemelés, oszlop, alaptest vagy lehorgonyzás részére, kézi erővel, 2 m mélységig 0,30 m

átmérőig talajosztály: llI.

21_003-0014884 Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel,kiegészítőkézi munkával, bármely konzisztenciájÚ, I-N,

oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvényig

2I-003-o0l4940 Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú I{V, oszt. talaibao gépi erőve|

kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,01-50,0 m2 között,5,5 m mélységig

21,-071,-001,671,6 Villanyszerelés földmunkája;visszatöltéssel, döngölésse| I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkaja 0,70 m mélységig

0,40 m szélességig

3t-02I-0052360 Sík va5l alulbordás vasbeton lemez készítése, 15"-os hajlásszögig,XOv[HJ, XC1, XC2, XC3 környezeti osztályÚ,kissé

képlékeny vagy képlékeny konzisztenciá|ú betonból, kézi erőve| vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagság felett C25/30
- XOvIH) - 24 -F2 - CEM 52,5, m = 6,9 finomsági modulussal

45-004_1258350 Kerítés, kapu, köz- és sarokoszlop elhelyezése, kitámasztó nélkül Sarokoszlop kitamasztó nélkül

45-004-0397300 Tekercses kerítés szerelése előre elhelyezett oszlopokr4 mezőgazdasági hálókból,(a felerősítő elemek külön tételben

kiírva), 1,51-2,00 m magasság között DIRICKX Arizona horganyzott mezőgazdasági háló, huzalvastagság: 3/3,4 mm

magasság: 1,40 m, horganyzott, 50 m

s3-ool-2940806 Egyoldalon tokos múanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 5,00 m hosszú

csövekből, külső csőátmérő: 250 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 250x7,3x5000 mm SNB,

KGEM250/5M.SN8

54-005-2317864 pp, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között
WAVIN PE ivóvíz nyomócsó PE 80 SDR 11 PN 10 40 mmx3,7 mm kék csík 200 m/tekercs, V0401,IVT

61,-004-0675363 Szórtalapkészítése,egyrétegben,15-25cmvastagságban,4cmhézagkitöltéssel,zúZore
Zitzotlkő dolomit, Z 55/80, KÓKA, Iszkaszentryörgy _{

7I-002-2737346 vtanyag szigetelésú energiaátviteli és irányítás-technikai kabel fektetése"dézi erővel, kábelárokba vary
kábelcsatornába tömeghatar: 0,36-0,65 kg/m PannonCom-Kábel NYY-O 0,6/1 UrtxSSrn.&BUfS1§** *&
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3. A felekiogai és kötelezettségei

1 Vállalkozó kijelenti, hogy

- kész és képes Megrendelő szerződéses céljának megfelelő, teljes körŰ, gondos és magas

színvonalú teljesítésre,

- nincs olyan függőben levő kötelezettsége, amely kedvezőtlenül hat a jelen szerződésben

foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve
képességére,

a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott információk alapján a díj kialakításához és a

feladát elvégzéséhez szükséges lényeges információk rendelkezésére álltak

ajánlatának szakmai kialakítása során figyelembe vette Megrendelő által rendelkezésére
bocsátott információkat,

a teljesítéshez szükséges szalcnai, szellemi, személyi és anyagi feltételekkel rendelkezik
és azokkal a szerződésteljes időtartama alatt rendelkezni fog

Az Vállalko ző a szerződés szerinti feladatait a saját költségén végzi e|, A munkavégzés
olyan megszervezése, amely biztosítja a munka gazdaságos és ryors befejezését, az
Vállalkozó felelőssége

rendelkezik a tevékenysége folytatá sához szükséges összes hatósági és egyéb engedéllYel.

Vállalkozó a Megrendelő utasításai és iránymutatásai szerint köteles eljárni, Az utasítás
kiterjedhet a munka megszervezésére is.

ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre azYá||a|kozó köteles
őt firyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért azYá||alkozó felelős. Ha

a"oŰ"., a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, az Yállalkoző a

szerződéstől akkor sem állhat el, hanem az adott feladatot a Megrendeló kockázatára az
utasítás szerint köteles elvégezni,

aszerződésszerű teljesítést követően 12 hónap jótállást vállal a termékekre. A jótállás

kezdő időpontja aszerződésszerű teljesítést követően kiállított teljesítésigazolás
Megrendelő áttal aláírásának időpontja.

Megrendelő köteles

megadni az Vállalkozőnak a szerződésszerű teljesítéshez szükséges tájékoztatást,
iránymutatást, és adhat a megítélése szerint a feladat elvégzéséhez hasznos további
felülágosítást is.
kijelenti, hogy jelen szerződés hibátlan, hiánytalan és határidők megtartásával történő
teliesítéSéhez kiemelt jogi érdeke fűződlk

A munkát és a felhasználásra kerülő anyagot - az Vállalkozó indokolatlan zavarása nélkül
_ a teljesítés folyamán bármikor ellenőrizni. Nem mentesül az Vállalkozó a

szerződésszegés jogkövetkezményei felelősség alól amiaü hogy a Megrendelő az

Vállalkozó tevékenységét nem, vas/ nem megfelelóen ellenőrizte.

A felek vállalják:

Felek vállalják, hogy tájékoztatták egymást, nem csupán a jelen szerződésben foglaltak
teljesítéséről, hanem minden olyan számottevő körülményről, amely a szerződés
teljesítésére kihatással lehet,
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7.

A felek kötelesek egymást értesíteni, ha a szerződésben vállalt valamely kötelezettség
teljesítése elóre láthatóan akadályba ütközi[ kivéve, ha az akadályt a másik félnek közlés
neim is ismernie kellett igr azVállalkozó különösen köteles a Megrendelőtminden olyan
körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő
időre valóelvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért
felelős

A birtokbavétellel kapcsolatos költségviselésre a Ptk. 6:2!8 § (2) bekezdésének
rendelkezése megfelelően irányadó,

4. A felekiogai és kötelezettségei

Yá||alkozó jelen szerződés tár5zát képező dolog átadását:

összesen: LO O12 7 6t,-Ft + 27 o/oÁr'R vételárért teljesíti.

A vételár tarta|mazza a teljesítés valamennyi közvetlen és minden járulékos költséget is.

Vállalkozó fenti összegen kívül Megrendelővel szemben semmilyen jogcímen egyéb
követelést nem támaszt, Avételár kötött, az semmilyen jogcímen nem emelhető,

A Megrende|ő az e|őző pont szerinti vételárat a teljesítés-igazolással egyritt benyújtott
számlá ellenében fizeti meg - főszabály szerint - aszámlakiállításától számított 15 napon
belül az Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással. Az Vállalkozó tudomásul veszi,
ho5l a fizetési határidő a főszabá|ytól eltérően 60 nap is lehet. Az Vállalkozó késedelmi
kaűat vagy egyéb jogkövetkezmény érvényesítésére csak a 60 nap elteltét követően
jogosult, Váttatt<ozO a jelen pontban meghatározottak szerinti késedelmes fizetés esetén a
Ptk. 6:155 § szerint jogosult késedelmi kamatra.

A Megrendelő a teljesítésről azYá||alkozó benyújtásátől számitott 10 napon belül köteles
írásbán nyilatkozni fteljesítés-igazolás). Az Vállalkozó a számla benyújtására a
teljesítésigazolást követően jogosult. Az Vállalkozónak a benyújtott szám|ához csatolnia
keil a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás egy példányát, ennek hiányában a számlát
a Megrendelő nem fogadja be, az a Vállalkozó részére üsszaktildésre kerül. Felek rögzítil1
hogy Megrendelő a szerződés teljesítésekor teljesítés-igazolást állít ki. Vállalkozó
tudomásul veszi, hogy az általa benyújtott számla egyetlen teljesítés-igazoláshoz
kapcsolódhat.

A teljesítés igazo|ására a Megrendelő képüseletében Rohonczi Lász|Ő polgármester
jogosult. A Vállalkozó a munka műszaki készültségének megfelelően, 3 részszámlát és 1
végszámlátnyújthatbe, melynekbenyújtása aszerződéstől számított 30.,60. és 90. napon
esedékes. Egy-egy részszám|a összege nem haladhatja meg a teljes, kialkudott összeg
Zoo/o-t, de minden esetben tételes felmérés alapján kerül kifizetésre és annak mértékében
történik a Megrendelő képviseletében eljáró Rohonczi Lász|ő polgármester által aláírt
telj esítés igazolás alapján.

Megrendelő az ellenértéket a leigazolt teljesítés alapján az általános forgalmi adóról szóló
2OO7, éü Cxxul törvénynek ftovábbiakban Afa törvény) megfelelően kiállított számla
kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki Vállalkozó
szám|ánmegjelölt - ennek hiányában jelen szerződésben meghatározott - számú fizetési
szám|ájára,

Megrendelő Vállalkozó részére előleget NEM fizet.

Ete Község Önkormányzata
2947 Ete Kossuth L. u,69.
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vállalko z ó a szám|án köteles feltüntetni a b es z erz és

tárgyát
a proj ektazonosító számát
a projekt címét
éj a kötelezettségvállal ás - szerződésen szereplő - nyilvántartási számát

A kifizetés pénzneme magyar Forint.

A fizetés napja megegyezik azza| a nappal, amely napon a Magyar Államkincstár a

M e grende l ő szám|áját megterheli.

Aszerződ,és az EFOP-3.9.2-16-2017-00018 azonosítószámű,,Térségi együttműkÖdés
a Bakonyaljáűl a Dunáig" című projekt keretében kerül finanszirozásra,

5. Szerződésszegés,kötbér

Felek rögzítik, hogy j ogviszonyukban:

aszerződésszegésre általános jelleggel aPtk 6:137. §; 6:140,§; 6:142.§;6:146.§

a késedelemre a Ptk.6:153.§; 6:156.§

a hibás teljesítésre a Ptk. 6:157.§ (1) bekezdéséneh 6:159.§; 6.161.§ ; 6:161.§ [1) és (3)

bekezdésének 6:163.§ (1) és t4)-(5) bekezdéséneh 6:764, §; /.167.§ és 6:174.§

a jogszavatosságról a Ptk 6:175.§ és 176.§ rendelkezései az irányadók

Ha az Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést és a
szerződéss zegést nem menti ki,

teljesítése elmaradása esetén fizetendő kötbér: a nettó vételár Ilo/o,a

késedelme esetén fizetendő kötbér: a késedelem minden napjára a nettó vételár Zo/o-a,

de maximum a nettó vételár 70o/o-a

hibás teljesítése esetén fizetendő kötbér: a nettó vételár 7oo/o-a.

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval,

A kötbérbefizetésre a Ptk, 6:186.§ és 189.§ rendelkezései megfelelőlen irányadóak.

6. Vegyes észárőrendelkezések

A szerződés nyelve magyar. A szerződéssel kapcsolatos minden nyomtatott anyagnak,
levelezésnek és más okmányoknak, amelyek alkalmazásra kerülneh magyar nyelven kell
készülnie.

lelenszerződéssel kapcsolatos valamennyi kérdésekben a magyar Ptk rendelkezéseit kell
alkalmazni,

Felek kijelentik, hogy nyilatkozataikat, értesítéseiket postán, faxon, e-levélben vagy
személyes kézbesítéssel juttatják el egymáshoz.

Ete Község Önkormányzata
2947 Ete Kossuth L, u.69,
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A teljesítés során azYállalkozó tudomására jutott - a Megrendelővel, illetve a Megrendelő
tevéÍ<enységével kapcsolatos - adatok információh vagyoni értékű szervezési ismeretek
üzleti tiikoiképez.,ek. vállalkozó tudomásul veszi, hogy ezze| kapcsolatban titoktartási
kötelezettség t-erheli, azokat legfeljebb a Megrende|Ő előzetes Írásbeli hozzájárulása
a|apján hozhatja nyilvánosságra, illetve harmadik személy tudomására, Az üzleti titok
megsértése büntetőjogi és polgári jogi felelősségre vonást von maga után. A felek
megállapodnak, hogy a jelen szerződés típusát, tárgyát, a felek nevét, a jelen szerződés
ertetét,-időtartamá! valamint ezen adatok változását a Megrendelő hivatalos lapjában
vagy honlapján közzéteheti, A felek megállapodnak továbbá arről, hogy a jelen
szérződ,éssel összeftiggő adatok nem minősülnek üzleti titokna|<, azok nem tarthatók
vissza üzleti titokra hivatkozással, kivéve azoh amelyeknek megismerése az üzleti
tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, Így különösen
technológiai eljárásra, műszaki megoldásra, know-how-ra vonatkozó adatok.

A Felek a jelen szerződés teljesítése során az a|ábbi kapcsolattartó személyek Útján
érintkeznek:

Vállalkozó részérőI: Gombos István ügyvezető

tel: +36 30 3374986

e-mai]: g* r_gillrs_lrrl*gtj l{*]§util*É_lif_tiidiit]Trjl t l

M e grendel ő r észér ő|: Ro honczi Lászlő p olgármester

tel.: +36 70 3153001

e-mail : i eqÉza.ele@Ledx€ilu

A Szerződ,ő Felek jelen szerződés teljesítése során tett nyilatkozatai, mint távollévők
közötti jognyilatkozatok a másik félhez való megérkezéssel válnak hatályossá, |elenlévők
között tett jognyilatkozatnyomban hatályossá válik A Felek abban állapodnak meg hogy
tudomásul vett nyilatkozatnaktekintik az e-mail-ben i]letve faxon elküldött nyilatkozatot
is, feltéve, hogy a címzett a levé|kézhezvételénektényét, és tartalmánakmegismerését (ha
mellékletek vannal! azokét is) szintén e-mailben a küldő félnek üsszaigazolta, illeWe a
fax-visszaig azo|ás a küldő félr részére üsszaérkezett,

A jelen szerződés bármilyen módosítása kizárő|ag írásban érvényes. A Felek adataiban
történő vá|tozást, a felek nem tekintik szerződésmódosításnak azokat bármely fél a másik
fé|hez intézett írásbeli nyilatkozatával a másik fél tudomására hoz és az, a másik fél
tudomásulvételével hatályosul,

Felek megállapodnak, hogy ha az érvénytelenségi ok a szerződés meghatározott részét
érinti, az érvénytelenség jogkövetkezményeit a szerződésnek erre a részére kell
alkalmazni. Aszerződésrészbeni érvénytelensége esetén azegészmegállapodás akkor dől
meg ha feltehető, hogy a felek azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.

Felek a személyükben bekövetkező jogutódlásról kötelesek egymást a jogutódlást
e|határoző döntés meghozatalakor, vaw az azt e|Őidéző jogi tény bekövetkezéskor
haladéktalanul írásban értesíteni.

Vállalkozó je|en szerződés aláírásával:

nyilatkozik arról:

a) a nemzeti vag;ronról szőlő ZOtt évi CXCVI. törvény 3.§ t1)
pontj a alapj án átlátható szervezetnek minősül

Ete Község Önkormányzata
2947 Ete Kossuth L. u,69,
T eleíon: +36-34 / 3B7 -644,
EFoP-3,9,2,16_2017_0001B
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b] jelen szerzódés tárgyát, a szerződéses kötelezettség ellenértékét, valamint a' 'szerződés 
egyéb lén}eges tartalmi elemei nem tekinti az üzleti titok körébe

tartoző adainak [e n}ilatkozatát a közpénzek felhasználása ellenőrzésnek
lehetővé tétele céljából adja a Megrendelő számára)

elfogadja, hogy:

a) a tevékenységével összefüggésben birtokába jutott információt, adatot csak jelen
szerződésben szabályozott tevékenységi körében eljárva használhatja fel, ezekre
vonatkozóan titoktartási kötelezettség terheli, a Megrendelő előzetes - Írásbeli -
hozzájárulása néllail nem teheti hozzáférhetővé, illetve nem bocsáthatja
harmadik személy/szervezet rendelkezésére és teljesítésbe általa bevont
közreműködők is ennek megfelelően járnak el.

b) az át|áthatóságra vonatkozóan tett nyilatkozatban foglaltak változása esetén
arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni, valamint azt, hogy
valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött üsszterhes szerződésta Megrendelő
felmondja, vagy -haaszerződés teljesítésére még nem került sor - aszerződéstől
eláll

tudomásul veszi, hogy:

a) az Állami SzámvevőszéWől sző|ő 207L éü LXU. törvény 5.§ [5) bekezdése,
illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2077. [XII.30.) Korm.
rendelet szerint az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal a
szerződéssel érintett költségvetési pénzeszközök vonatkozásában ellenőrzési

j o gosultsággal rendelkezni,

b) olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem- 
kóthető érvényes visszterhes szerződés, illeWe létrejött i|yenszerződés alapján
nem teljesíthető kifizetés, amely szervezetnem minősül átlátható szervezetnek.

A felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos Úton
kötelesek rendezni; ennek eredménytelensége esetére alávetik magukat a Tatabányai
Járásbíróság - Tatabányai Törvénys zékliczár őlagos illetékességének.

Megrendelő az EFOP-3.9.2-t6-20t7-00018 számű,,,Térségi együttműködés a

Bakonyaljától a Dunőig" című projekt pá|yázati feltételként vállalta:
A szereplők számára biztosított eszközrendszernek meg kell felelnie a horizontális (IT

biztonság, esélye5lenlőség) követelményeknek
A projekt megvalósítása során beszerzéseiben is a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi
jogszabályokat betartja, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális
értékeket megőrizni,
A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és

üselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít
szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
Az infokommunikációs akadálymentesítés minden beruházás esetén kötelező. Minden
újonnan fejlesztett progIam csak Úgy lehet teljesíthetŐ, ha az infokommunikációs
Szempontból akadálymentesített formában is elérhetŐ.
Vállalkozó az ajánlatbenyújtásával tudomásul veszi, hog;r Megrendelónek kiemelt érdeke
fűződlk a fentiekhez, és Vállalkozó vállalja, ho5l a szerződés teljesítése során ennek
maximális figyelembevételével jár el.

Megrendelő - tekintettel arra, hogr az EFOP-3.9.2-76-2077-00018 sz. projekt pályázatt
feltételként vállalta a környezetvédelmi szempontok érvényesítését beszerzései
keretében - e|őirja, hogy a szerződés teljesítése során azYá||a|kozó köteles a természeti
erő fo rrás ok me gőr zés ét biztosítani. Vállalko zó az aján|at b enyúj tásával tudomásul
hogy Megrendelőnek kiemelt érdeke fűződik a környezetvédelmi pontok
érvényesítéséhez, és vállalja, ho5l a szerződés teljesítése során Szempont
maximális figyelembevételével jár el,

Ete Község Önkormányzata
2947 Ete Kossuth L, u,69,
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- Szerződéses követelmény, hogy az Vállalkozó rendelkezzen legalább €8Y, a

munkavégzéshez szükséges energiatakarékos eszközze|, vag5l ülágítással, vagy egyéb a

természeti erőforrások megőrzését célzó eszközze| és ezelaől nyilatkozatot tegyen

Megrendelő részére,az alábbiak szerint. Legalább ery megjelölt eszköz nélkril azaján|atot
érvénytelennek kell minősíteni.

- |elen szerződés nyolc (B) számozott oldalból áll, összesen négy (5) példányban készült,

amelyekközül három (3J példány Megrendelőt, további kettő [2) példányVállalkozót illet

meg.

A szerződ,ést a Felek áttanulmányozták, és mint akaratukkal mindenben eglezőt, jóváhagyólag
írták alá. Felek kijelentik, hogy a jelen szeruődés aláírására és teljesítésére kellő felhatalmazással
és jogkörrel rendelkeznek.

Kelt, Ete zo7},október,;4ih" Kelt, Ete 2018. o}<tób.. /.i"

Gombos István üglrvezető **
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Mellékletek:

Ete Község Önkormányzata
2947 Ete Kossuth L. u, 69,
Teleloil +36-34 /3a7,644,
EF o P -3.9.2 - 7 6 - 20 77 -ooo la
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számú melléklet: ÁrlÁrHerÓsÁcI NyILATKoZAT
számú melléklet: Nyilatkozat környezewédelmi szempontokról
számú melléklet: Ajánlat

Ete Község Önkormá
Rohonczi Lász|ő, polgárm

Megrendelő
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