
0l. rész
VÁLLALKOZÁSl SZERZÖDÉS

amely |étr€jött egyrészTőI a NYiRvv Nonprolit Kft. (4400 Nyiregyháza, Tüzér u. 2.-4., adószám: l0363315-2-
l5, cégjegyzéksám: Cg: l5-09-0ó0275, képviseló: Dr. Pazonyi Péteí ügyvezető), mint megrendeló,
(továbbiakban: Megrendelő) másré§zről a
Bálint és Tamás Fie Kft. (székhely: 448l Nyíregyház4 Csaba u. 68-, adószá,ín: l3506977_2-15. cégiegyzéksám:
Cg: 15-09-069935 képviselő: Bálint András ügyvezetó), mint vál|alkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az
alulíroti napon és helyen. az alábbi feltételekkel:

Á szerzódés megkötésének €lózménye:

A Megrendeló, mint ajánlatkérö a Kbt. l 15. § (l) bekezdés szerinti kóZbesz9rzési eüánást indított meg a nyllt
eljárás n§mzeti §§árásrendben irányadó szabályai szerint,
A vállalkozó a közbeszerzési eljárás során a 0 | . rész tekintetében a legjobb ár-énék arán},t megielenitó ajánlatot
tette, ennek er€dményeként jött létre a szerzódés.

A Felek rögzítik, hogy a NYÍRVV Nonprofit Kft. NyiregyháZa Megyei Jogú város Önkormrinyzatának l00 %-
os trrlajdonában álló gazdasági társaság. A fuIajdonossal kötött köZszolgáltatási szerzódés alapján a NYÍRVV
Nonproíjt Klt, végzi Nyit,egyházán a városüzemeltetési feladatokat, több€k kózön a fti|dutak karbantartásával
kapcsolatos feladatokat.

l.) A Megrendelö megrendeli. a Vállalkozó pedig e|vállalja jelen szerzödés mellékletében meghatáIozotl
Nyíregyháza város közi8azgatási területén lévó fuldutak karbantartási munkálatainak €lvégzését.
A töldutak részletes felsorolását és hosszát a szerzódés melléklete foglalja magában.

2.) A Vá|lalkozó a iöldút karbantartási munkálatokat a Megrendeló kiilön irásos e|rende|ése alapján kóteles
elvégez-ni, úgy, hogy az utakon a járhatóság biztosífua l€gyen. A Megrendeló külön írásos megrendelése a
kaóantartiissal érintett utcanevek felsorolá§it, illetve a munka elvégzésének a határidejét is tartalmazza.

3.) Vállalkozói díj:

0l - rész:
Ajánlati €gységár:
- gr&erezés (Ft/múszskóra + AFA):
- kóbedolgoási díj (Ft/m'+ ÁFA):

A múszakóra kizíLrólag a tényleges munkavégzés idótartam át áítalmaz7a. Felek rögzitik, hogy a Vállalkozó
a munkavégzés helyszínére történó fel- és levonulris köItségét nem jogosult érvényesiteni a Megrendeló felé.

A vállalkozói díj tartalmazza aZ ajánlattételi felhívrisban, a közb€szenési dokumeltumban, valamint a
szerzódésben foglaltak leüesítésével kapcsolatos valamennyi költséget,

4.) A sámla benyújtására a vállalkozó havonkénti gyakorisággal jogosult. Az ajanlatkérő által leigazolt
géplizemnapló, a leigazolt sállítólevelek, illetve a papír alapon benyújtott GPS adatok (GPs napló) §zolgálnak a
számtázás alapjául.

Az ellenszolgáltatás kifizetósére kizÁrőlag az adott munkára, munkarészre Yonatkozó a Megrendeló Közterület
kezelési és közlekedési ágazawezetóje által kiállított és a másik Fél által is clleniegyzett telie§ítés igazolás alapján
kerülhet sor.

A számlák ellenértékének kifizetésére a Ptk, ó:l30 §. (l)- (2) bekezdés figyelembevételével, a Kbt.l35. § (l), (3),
(5) - (ó) bekezdéseinek alkalmaáMval a saímla keltétól sámított 30 napon belül keriil sor,

Alvállalkozók igényb€vét€le esetén az épitési beruháások, valamint az építési beruházisokhoz kapcsolódó
terv€zói és mémöki szolgáltatások közbeszerzésének íeszletes sz,zbályaiól szóló 322120l5. (X.30.)
Kormányrendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 32iA §.-ban foglaltak az irányadók.

33-000--Ft+ AFA
7.000._Ft+ ÁFA
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5.) Késedelmes pénzüByi teljesítés esetén a Ptk. ó:l55 §- rendelkezései irányadóa}i.

6.) A vállalkoási szefzódé§ 2023. január 24. napjától - 2024. január 23. napjóig tan.

7.) A Felek megegyeznek arról, hogy a Megrendeló által átádott munkateriil€ten a Vállalkozó a munkavégzés ide.ie

alatt kötel€s gondoskodni a vagyonvédelemról, és arró|, hogy a kömyozet legkisebb zavanisával végezze el a

munkát. A Vállalkozó a szerződésben vállalt szolgáltatást l. osaályú minóségben köte|es elvégezni.

8.) A vállalkozó folyamatosan köteles a Megrendelót értesíteni minden olyan kórülményról, amely a munka
üt€mezés szerinti €lvégzését akadályozza.

A Vállalkozó az utak gréderezését a f€lvonulás befejezését követó€n haladéktalanul köteles megkezdeni.

9.) A Vállalkozó a munka megk€zdésekor köteles fo|yamatosan, naprakészen irásos dokumentációt v€zetni az
elvégzett munkafolyamatokról.

l0.) Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő ínisos megrendeléséb9n foglala határidóre nem végzi el a munkát, a
Vállalkozó minden megkezdefi nap után aZ írasos megrendelóben foglalt munka értékének l0 %/nap késedelmi
kötbér fiZ€té§éfe köteles, a kötbér maximális mértéke: 30 o/o,

ll.) A Felek megegyeztek arról, hogy amennyiben a Vállalkozó a Megrendelö egyszeri íráSbelj f€lszólítása
ellenére az elmaradt munkát nem vagy hiányosan teljesíti, a Megrendeló jogosult saját költségén a munkát
elvégeáetni. melynek többletköltségét a vállalkozó felé jogosult érvényesíteni a kötbér követelés érvényesítése
melIett,

12.) Aki a szerzódés megszegésével a másik féInek káít okoz, köteles azt m9gléríteni. Mentesül a felelósség alóI,
ha bizonyítja, hogy a szerzódésszegést ellenőrzési kö.én kivül eső, a szezódéskötés idópontjában elöre nem
látható körülmény okoáa és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhrirítsa.

Megrendeló viirosüzemeltctő tevékenysége a á§adalom széles körét érinti, ezért Vállalkoá szerz-ódésszegésének
következnényei is széles kóíben érvényesü|nek, mely következínényekért Vá|lalkozó köteles he]ytállni
(különösen a késedelmesen elkezdett, Vagy a nem, illetve nem me8fglelóeD elvégzett öldút karbantanási munkák
miatti károk, esetleges balesgtek esetén).

13.) A F€lek rögzitik a Kbt. I43.§ (3) bekezdése a|apján, hogy a Megrendeló köteles a szerződést felmondani 30
napos felmondási határidóvel, ha

/rJ a Vállalkozó vonatkozásában közvetetten vagy közvetlenül 2-§%-ot meghaladó fulajdoni észesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerintjogképes szervez€t, amely tekintetében fennáll
a Kbt. ó2. § (l) bekezdés k)pont kb) alponüában meghatározott feltétel.

b) a Yállalkozó kőzvetelten Yagy köZvetlenül 25olo-ot meghaladó tulajdoni íész€sedést szerez valamely
olyan jogi szenély vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében ó2. § ( l ) bekczdés
k)pont kb)alpondában meghatározott feltélel.

l4.) A Felek a Kbt.l3ó.§ (l) bekezdése a|apján rögzitik, hogy a Megrendelő nem fizet, illewe számol el a
szcrzódés teljesítésével összefiiggésben olyan költségeket. melyek a Kbt. 62. § (l) bekezdés i.) pontia ka-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelö társasag tekintetében meri,ilnek íel, és melyek a Vállalkozó
adókoteles jovedelmének csökkentésére alka'masak.

A Vállalkozó köteles a szerzódés teljesítésének teljes idótanama alatt tulajdonosi szerk€zetét a Megrendeló
számára megismerhetővé tenni és a Kbt. l43.§ (3) bekezdés szerinti ügyletekól a Meglendelót haladéktalanul
én§siteni.
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l5_) A Szerziidö Felek rögzítik, hogy a Yőllalkozó a 322/2015. (X.30.) komríryrend€lgt 26.§ alaPján 4.000.000 -

FVév biáositási értékü. 1.000.o00.-FLkáresemény éftékben megkötött felelósségbiáosítáLsi szerzÖdéssel
rendelkezik. Az érvényes felelósségbiaosítás fennállásának igazolásaként a biztosítási kötvény másolata szolgál.
melyet legkésóbb a Vállalkozó a sz,erzödéskötés idópon§ában köteles átadni Megrendelö részére.

l6.) Vállalkozó köteles a munkát kömyezetkímélő módon, a nunkavédelmi előírásoknak, munkavédelni
szabályz-atnak és a balesetvédelmi szabályoknak megfelelően elvégeani. A Vállalkoá csak megfeleló
szakképesítéssel rendelkezó szakembert alkalmaáat.

l7.) A Vállalkozó a szerzödés m€gkötésének idópontjában, majd a késóbb bevonl alvállalkozók t§kintetében a
szerzódés teljesítésének idótartama a|att köteles elözetesen a Megrendelönek valamennyi olyan alvállalkozót
bejclenteni, ame|y részt vesz a szerzödés teljesítésében - és ha a megelózó köz,beszerzési eljárásban az adon
alvállalkozót még nem neveáe meg - a bejel€ntéssel együt1 nyilatkomia kel1 arról is, hogy aZ általa igénybe venni
kívánt alválIalkozó nem áll kizáfó okok hatálya alatl.

l 8.) Kapc§olattanó személyek:

a vállalkozó részéröl:

L|9!: Bálint András
cím: 448l Nyííegyháza, csaba u. ó8.
Telefon : 0ó-30/97G0992
[i-mai| : makszem@t-online.hu
Fe|elós múszaki vezetö: Nagy Tibor

A Megrendelö éslről:
Név: Dicső Péter
cím: 4400 Nyire$/hfua, Tűzér u.2-4.
Telefon: 42l5484?9
Mobil: 06-30/696-1806
E-mail: dicso.peter@n!,irw.hu

Telefon: 06-20/3536-603 Ellenórzésre jogosult: Sajgó Tamás József
Felelös műszaki vezetó gyakorlati ideje: 60 hó Telefon:Oó 30/ó95-809E

l9.) A Szerződó Felek megállapodnak abban. hogy a jelen vállalkozási szerzödésból eredö eselleges vitás
kérdéseket tárgyalásos úton rendezik, ennek eredmén},telensége esetén kikötik a nyíregyházi székhelyú,
hatáskörrel rendelkezó bíróság kiárólagos illetékességét, amelynek mindenkor alávetik magukat.

Je|en szezódésben nem részl€t§Zett kérdések tekintetében a Ptk., illetve a Kbt. vonatkozó szabályai az irányadóak.

Jelen szeízódést felek elolvasá§ és értelmezés után, mint akarafukkal és nyi|atkozatukka| mindeoben megegyezót
jóváhagyólag íúák alá.

Nyíregyháza, 2023. _ianuár 24.

iIYiRvV Nonprofit Kft,
4400 |iliregrhán. I'iijéI . 2-].s1

-1_
___,,.*.,_jri

*BIíLINT És TAMÁ.§ r.IA''IiFT.
l4E l ry_}íIPFJ haza,Áá+be-rjtlu 68,

...t*ós-#+,15.6fiffi.
Ori KiegvzékYáfldkd*b-09-069935

F=,tor --2- h H



r.KÖRzET

t.KÖRzET: UTCANEv HOSSZ(n)
Nyírszölós csatorna u. 2l5

Nyitszólós csongor u, l300

Nyírszólös csongor köz 32o

Nyirszó|ós Gyopár u. 280

Nyírszőlós vadltizsa u. 230

Nyírszólós Kakukklú u. 250

Nyírszólós Boniikaíű u. 2()o

NyííszölóS Katiin{r u. 420

Nyínz,ólós Gólvahír u. j60

Nvirszó|ós Gólvahír köz lt0

N_vírszólós Jonatán u- 390

NvírSZól(is Pioitér u. 370

Nvírszőlős Sziset u. 250

Nyírsálós Árnika u. 380

N_vírszőlós Cserje u. 6,10

Nvír,sz,ölós Szél u, ,150

Nyírszölös Vadalma u. 370

Nyi§zólós Májusfa u. 32o

NyírsZóiós Kikerics u- rl{|0

Nyirszólós Gyöngyike u. 420

Nyirszólös Paizsikaíii 3ó0

Nyírszólós kincs kaiz 900
Nyinizólós szászotszép u. 520

Nyirszólös csabasyönsy€ u. ó60

Nyirszólós kökórcsin u. :80

NYirsz,óIó§ RizIiní! u. l l00

Nyirszőlős Mátyásbokor l960
Nyirszólós Csernyikbokor 3300
Nvilsziílős csütofás u, 2l5
38 sz.fióút tanvabok. Arvácska u. 2220

38 sz.föút tanyabok. RoZmarin{ u. l2.4o

38 sZ.fóút tanvabok. l-eventluIa u. 2270

:]8 sZ.í'(iút tanvabok. Renülótéri u. l825

38 sz.fiiút tanvabok. Kavics u. 500

38 sZ.fóút tanvabok. sátor u, kayics utcától lo"lo

38 sZ.fóút tanyabok. Kerék ü_ l0ó0

3ll sZ.liiilt tanyabok. VersenY u. 730

38 sz.íiiút tanYabok. lllés u. 580
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1rt Kard u, l

38 sZ.íöílt lan_Yabok. Szél u.
.150

38 sZ.fóút tanyabok. Cserie u. 670

38 SZ,fóút tan_n-abok, Cserepes u. 860

SóStóh€gy: Nvirség, kiiz 400

Sóstóhegy: Silveg u. 750

SóStóheqv: Bea u. ,130

Sóstóheg}: Lepke u,
j00

sóstóhegy: Sö\,énv u. 400

Sóstóheg.1 : I]oZín u. 900

sósttifiirdő Siklít u. 600

SóStóhegy Temetó u. 900

Sósróheg,"" Júcint köZ 200

Sóstóhegy Jácint ,i00

Sósti)hegy'. Ricsa riiilló 160

Sóstóhegy Kri7an(én U. l20

sí}stóhegy 'l'e mctij köz ]00

Sóstóhcg}, }latár ú- 640

Sóstóhe.q}.
'I'isztes|ii u. ].3 íJ

só5tóheg! BoittrIiilin 700

S(lstóhegl Csillagpázsit u, 9.|{)

Sóstóhegy Fek(.tc diil]ó 300

S(ista)hcgy Jácint tl. 410

Sósl(iheg}', Muskotiilv köz l20

Sóstóhcg}- Háímastanyau. I 1400

sóst(iheg} Csercsznyés u. l t:tO

Sósr<ihegy csillaglény u. 500

Sóstóheg} ÁlIonlás Lr. ó01)

Sóstóheg_v Perece§ u- 200

Só5tóhegy AsztaIOs - 380

sóstóheg§ ktidnriin u. 100

Sóstóhegy Kulacs Lt, 340

sóstóheqy Kotsó u. 350

Sóstóhe.g} Posta u. l l20

Sóstóheg,"" keselriis sot i?0

Sósúhcg! Széíiskcn u. l20

Stistóheg1, Keseiyús dülló 32a

Stistóhegy 1'óglavetii u. 150

Sóstóheg]" I ladobá§ köz 320

Sóstóhgg!, Lenfonó u. ,l00

Sristóhegy Vetúce u. ]00

sóst(ihcg} 6ercncsér u. 290

Sóslóheg}, Képifó u, ,l80



T

sóstóhegy Csiszár u. l|20

Sóstóhegy Aranykalász sor l50

3ó SZ.fóút tanyabok. S zabadságbokor l200

3ó sz.liiút törYabok. Atttalhtrkor l500

1]í) s7.fijút tanvabok. vaidabokor l300

3ó sz.fóút tanyabok. Löki u. 4ll00

:jó sz.Iiiú1 tan} abok. Debróbokor 3600

36 §Z.fóút tanYabok. Bedőbokor l600

36 SZ.fóút ta0yabok. Ka-;,árbokor l l00

Csendes u. l?0

Eszliiri u. 2l00

36 sZ.t'iiút tanvabok. szcIesbokor l200

3ó sz.föút tanyabok. zomboribokor l000

3ó sz. fóút tanvabok. Jánosbokor l200

3ó sZ.tijút tanvabok. 'I'ambttra u, 980

38 sz.íöút tanyabok. Fabula u.
,l70

J8 sZ.íöút tanyabök. Acél u, l262

]]8 s7,tóút tanvabok. Sirály u. l80

38 sz.fóút tanyabok. Jakusbokor ó50

38 sz,iöút tanyabok. |;iiZest!okor 4000

38 sz.ftiút tanyabok. Kasvló u. l700

kertváros Baráí u. 9?0

K€rtváros Levél u. l3?0

kertváros 'l'aeló u. 604

kcrtváros velsenv u. l200

kertyáros Bainok u. ll5
osszesen: Eó9ló


