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Vállalkozási szerződés-tervezet
mely létrejött egyrészről a
Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Kispesti Uszoda (cím: 1191 Bp., Simonyi Zs.
u 31. adószám: 15519119-2-43) képviseletében: Tóth András Kálmán igazgató, mint
megrendelő,
másrészről az
, mint szolgáltató között az alábbi feltételekkel:
1. A szerződés tárgya: Egészségügyi kártevőmentesítés (rovar- és rágcsálóirtás)
valamint egyéb, az épületben előforduló kártevők (hangya, iszaplégy, mezei futrinka, a
dísznövényeken előforduló levéltetvek, darázs) elleni védekezés a 1191 Bp., Simonyi
Zsigmond utca 31. szám alatt lévő uszoda épületében.
Az ………………….. a rovar és rágcsálóirtás során az Országos Epidemiológiai Központ
Dezinszekciós és Deratizációs osztálya által engedélyezett, foltot nem hagyó, hosszú
hatástartósságú irtószereket használ. Ezek biztonságtechnikai adatlapjait a
szerződéshez csatoljuk.
2. Díjazás: A szerződésben rögzített szolgáltatásért Felek ………… + Áfa / év díjtételben
állapodnak meg. Az egyéb kártevők elleni védekezést a fenti ár tartalmazza.
3. A szolgáltatás teljesítési ideje (ütemezés): Egészségügyi kártevőmentesítés (rovarés rágcsálóirtás) évi 4 alkalommal, a megrendelővel egyeztetett időpontban
(negyedévente). Egyéb kártevők elleni védekezés folyamatosan a fertőzöttség
észlelésének jelentésétől számított 24 órán belül.
Szolgáltató a kártevőmentesítésre garanciát vállal.
4. Számlázás: A szolgáltatás elvégzéséről kiállított és a Megrendelő meghatalmazott
képviselője által igazolt Felmérési Napló egy példánya a számla mellékletét képezi.
(Teljesítés igazolás).
5. Fizetés: Megrendelő az elvégzett szolgáltatásról kiállított számlát 15 napon belül
átutalással egyenlíti ki.
6. A szerződés érvényessége: Jelen szerződést felek egy év határozott időre kötik 2020.
január 1 – 2020. december 31-ig.
7. Kiegészítő megjegyzések: Megrendelő vállalja, hogy a kártevőmentesítés
időpontjában biztosítja Szolgáltató számára a munkavégzéshez szükséges területhez
való hozzáférést, valamint értesíti az érintett területen dolgozókat a kártevőmentesítés
időpontjáról.
Megrendelő vállalja, hogy a kártevőmentesítés időpontját követő egy héten belül nem
végez a kártevőmentesített terület szélein vizes felmosást.
8. Egyéb rendelkezések: Szolgáltató a tevékenységére vonatkozóan a ……………….
kötött szerződése alapján ……………….. Ft-ig terjedő biztosítással rendelkezik a gyártó
paramétereit alapul véve arra az esetre, ha az általa használt szerrel vagy eljárással

kapcsolatban problémák merülnének fel.
Szolgáltató az általa használt vegyszerek szakszerű alkalmazásáért és azért, hogy az
emberekre és háziállatok életére veszélytelenek, a gyártó ill. a forgalmazó cég
paraméterei alapján vállal garanciát.
Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak, hogy az együttműködésük során egymás
személyéről, tevékenységéről, üzleti információ-titkairól harmadik személynek
felvilágosítást, adatot nem szolgáltatnak, ki; ennek megsértése a szerződésszegő fél
Ptk. szerinti kártérítési kötelezettségét vonja maga után.
Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvita felmerülésekor minden elvárhatót
megtesznek, hogy a nézetkülönbséget megegyezéssel rendezzék. Az eljárás
sikertelensége esetére eljáró bíróságként (értékhatár függvényében) a Szolgáltató
székhelye szerint illetékes bíróságot jelölik meg kölcsönösen.
Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseket illetően a Ptk. rendelkezéseit
tartják irányadónak.
A felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják
alá.
Budapest, 2019. december

Tóth András Kálmán
igazgató
Kispesti Uszoda
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