
02. rósz
VÁLLALKOZÁSl SZERZÓDÉS

amely létrejött egyrészról a lryiRW Nonprolit Kft. (4400 Nyircgyháza Tüzér u,2.4.. adósám: l03633l5-2-
l5, cégiegyzékszám: Cg: t 5-09-060275, képviselő: Dr. Pazonyi Péter ügyvezetó), mint m€grendeló,
(továbh iakbal,|: M€grendc|ö) másrészról a
NEV_IJT Kfr. (székhely: 4400 Nyíregyh:áa4 Tulipán u.5., adósám: l32l5039-2-15, cégiegyzékszám: Cg: l5_09_
0ó8965. képviselö: Nevelós János ügyvezeió), mint vállalkozó (továbbiakban: váualkozó) között az alulíron
naport és helyen, az alábbi feltételekkel:

A Szerzödés megkötésének elóanénve:

A Megrendelö, mint ajánlatkérő a Kbt. l15. § (l) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást indított meg a nyí|t
eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályai szerint.
A VálIalkozó a közbeszerzési eliárás so/an a 02. íész teki.tetében a iegiobb ár-érték arányt megi€lenitó ajánlatot
tette, ennek eredményeként jött létíe a szerződés.

A Felek rógzítik, hogy a NYiRVv Nonprofit Kt. Nyíregyháza MeByei Jogú Város Ónkormányzatának l00 %-
os fulajdonában álló gazdasági társaság. A tulajdonossal kötött közszolgáltatási szerzódés alapján a NYiRVv
Nonprofit Kff, végzi Nyiregyházán a városüzemehetési feladatokat, többek között a |irldutak karbantaításáva|
kapcso]ato§ feladatokat.

l.) A Megrendeló megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja jelen szerződés mellékletében meghatározott
Nyíregyháza város közigazgaási területén lévó ftildutak karbantartási munká|atainak elvégzését.
A ftildutak íészletes fe]sorolását és hossát a szerzódés melléklete fogla|ja magában.

2.) A Vállatkozó a földút karbantartási munká|atokat a Megrendeló küIön írásos elrendelése alapján köteles
elvégezni, ú8y, hogy a2 utakon a járhatóság biztositva |egyen. A Megrendelö külön íní§o§ megrendelése a
karbantanással érint€tt utcanevek felsorolását, illetve a munka e|végzésének a határidejét is tartalmazza,

3,) Vállalkozói díj:

02. rész:
Ajánla(i €gységár:
- gr&ereze§ (Ft/múszakóra+ AFA);
- kóbedolgozási díj (Ft/m!+ ÁFA):

A múszakóra kizáólag a tényleges munkavégzés idftanamátlarlaknazza. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó
a munkavégzés helyszínére történö fel- és levonulás költségét nem jogosuIt érvényesíteni a Megrendelő felé.

A vállalkozói dij tartalmazzl az ajánlattételi felhivásban, a közbeszerzési dokumenfumban, valamint a
szefzódésben fo8laltak teljesítésévgl kapcsolatos valamennyi költséget.

4.) A sámla benyújtására a Vállalkozó havonténti gyakorisággal jogosult. Az ajánlatkéró által leigazo|t
gépúZemnapló, a l€igazolt §zállítól€velek, illetve a papir alapon benyújtott GPS adalok (GPS napló) szolgálnak a
számlázás alapjául.

Az ellenszolgáltatá§ kifizetésére kiz^fólag az adott munkiá,,ra, munkarésze vona&ozó a Megrendeló Közterulet
kezelési és kózlekedési ágazatvezetóje által kiállitott és a mrisik Fél által i5 ellenjegyzett teliesítés igazolás alapján
kerülhet sor.

A számlák el|€nénékének kifizetésére a Ptk.6:l30 §. (l)- (2) bekezdés figyelembeYételéYel, a Kbt,l35. § (l), (3),

(5)-(ó) bekezdéseinek alkalmaásával a számla keltétól sámított 30 napon be|ül kerül sor.

Alvállalkozók igénybevétele esetén az építési beruházások, valamint az épitési beruházásokhoz kapcsolódó
teívezói és mémöki szolgáltatások közbeszerzésének rész]etes szabályairól szóló 322120l5. (X.30.)
Kormányrendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 32lA §, iIletve a 32lB. §-ban foglaltak az irányadók.

32.800.-Ft+ ÁFA
6.800._Ft+ ÁFA
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5.) Késedelmes pénzügyi teljesités esetén a Ptk. 6: l55 §- rendelkezései irányadóak,

6,) A Yállrlkoási szerzódés 2023. január 24. llapjáról - 2024. január 23. napjáig tart.

7.) A Felek megegyeaek arról. hogy a Megrendelő által átadott munkaterületen a Vállalkozó a munkavégzés ideje
alatt kötele§ gondoskodni a vagyonvédelenrről, és arról, hogy a kömyezet legkisebb zavarásával végezz,e e| a
munkát. A Vállalkozó a szerzódésben vállalt szo|gáltatást l. osáá|yú minóségben köteles elvég9zni.

8.) A VáIlalkozó folyamatosan köte|es a Megrend€lót értesíteni minden o|yan körülményról. amely a munka
ütemezés szerinti elvég7-ését akadályozza.

A Vállalkozó az utak gréderezéSét a felvonulás befejezését köVetóen haladéktalanul köteles megkezdeni.

9.) A Vállalkozó a munka megkoz.dé§ekor kóteles folyamatosan, naprakészen írásos dokumentációt vez€tni az
elvégzett munkafolyarnatokíól.

l0.; Amennyiben a Vállalkoz-ó a Megrendeló írásos megrendelésében fbglalt határidóre nem végzi el a munkát, a
Vállalkozó minden megkezdett nap utiá,ll az írásos megrendelób€n foglalt munka énékének l0 %/nap késedelmes
kötbér fizetéséíe köteles. a kötbér maximáli§ mértéke: 30 %.

ll.) A Felek megegyezrek aról, hogy amennyiben a Vál]alkozó a Megíendeló eglszeri írásbeli felszólitása
ellenére az elmarddt munkát n€m vagy hiányosan teljesíti, a Megrendelö jogosult saját költ§égén a munkát
elvégeztetni, me|ynek löbbletköltségét a Vállalkozó felé jogosult érvényesíleni a kötbéf követelés érvényesítése
mellett.

l2.) Aki a szerzödés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles az megtérileni. Mentesül a felelósség alól,
ha bizonyítja, hogy a szerzödéssz-egést ellenórzési körén kivül eső, a szerzódéskötés idópontjában e]óre nem
|átható köríilmény okoáa és nem vo|t elváriató, hogy a körtilményt elkerülje v€y a kárt elhá,rítsa.

Megrendeló városüzemeltetó tevékenysége a társadalom széles kórét érinti, ezért Válla|kozó szerzódésszegésének
következményei is sz.éles körben érvény€sülnek, mely következményekért vállalkozó köteles helytállni
(különösen a késedelmesen elkezdett, vagy a n€m, illetve nem megfelelóen elvégzett ft)ldút karbantartá§i munkák
miatli károk, esetlege§ balesetek esetén),

l3.) A FeIek rögzitik a Kbt. l a3^§ (3) bekezdése alapján, hogy a Megrendeló köteles a s7_erzódést feimondani 30
napos felmondási határidóvel, ha

a) a Yállalkozó vonatkoásábaa köZvetetten vagy közvetlenül 257o-ot meghaladó fulajdoni részesedéSt szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogkéP€s szervezet, amely t€kintetében fennáll a Kbt,
62. § ( l ) bekezdés k)pont kb) alponüában meghatározott feltétel.
b) a Yállalkoző közvetett€n vagy kóZvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személy vagy személyes joga szefintjogképes sz€rvezetben, am€ly tekintetében ó2. § (1) bekezdés k)pont
kb)alpontjában meghatiirozon feltétel.

l4.) A Felek a Kbt.l3ó.§ (l) bekezdése alapján rögzítik, hogy a Megrendeló nem fizet, illetve száíno| el a
szerzódés teljesítésével összeíllggésben olyan költségek9t, melyek a Kbt. ó2. § (l) bekezdés t/ pontja ka-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfolelö üírsas€ tekintetében merülnek fe|, és melyek a Vállalkozó
adóköteles jövedelmének csökkenté§éTe alkalmasak.

A Vállalkozó köteles a szel7-ódés teljesítésének teljes idótaraama alatt tulajdonosi Szerkezetét a Megrendeló
sámára megismerhetóvé tenni é§ a Kbt. l43.§ (3) bekezdés szerinti ügyletekröl a Megrendelót haladéktalanul
éúesiteni.
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l5.) A Szerzódó }'elek íögzítik, ho8y a Yallalkozó a 322/2Ql5. (x.30.) kormányrendelet 26.§ alapjián 4.000.000._
FVév biztosítási értékü, 1.000.000.-Ft/káresemény értékben megkötöt1 felelósségbiztositási szerzódésseI
rendelkezik. Az érvényes felelósségbizosítás fennállásának igazolásaként a biztosítiisi kötvény másolata szolgál.
melyet legkésöbb a Vállalkozó a szerződéskötés idóponüában köteles ótadni Megrendelö részére.

ló.) Vállalkozó köteles a nrunkát környezetkimélő módon, a munkavédelmi elóínisoknak, munkavédelmi
s2abályz^6ak és a balesewédelmi s?ábályoknak megfelelóen elvégezni. A Vállalkozó csak megfeleló
szakképesítéssel rendelkezó szakembert alka|mazlrat.

l7.) A Vállalkozó a SZeP,ódés megköté§ének idópontjában, majd a késóbb bevont alvállalkozók tekintetében a
szerződés teüesítésének időtartama alatt köte]es elóZetesen a Megrendelónek va|amennyi olyan alvállalkozót
bej€lent€ni, amely résá Vesz a szerzódés teljesítésében - és ha a megelózó közbeszerzési eüánásban az adott
alvállalkozót még nem neveztc meg - a bejelentéssel együtt nyiIatkomia kell anól is, hogy az áItala igénybe venni
kíyánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálva alatt.

l 8.) Kapcsolatbnó személyekr

a vállalkozó részéól:
}E|!: Nev€Iós János
Cím: 4400 Nyíregyháza, Tulip.in u. 5.
Telefon :06-30/ 935-5642
E-mail: nevutíacontactn_qt.hu
Felelós múszaki vezetó: szirota János

A Megrendeló részéről:
Név: Dicsó Péter
cím: 4400 Nyíregyházu Tüzér u. 24.
Telef§í 42l54E-479
Mobil: 06-30/696-1806
E-mail: dicso.neter@nyilw.hu

Telefon: 06-30/E648_ó4l Ellenórzésre jogosuk: Sajgó Tamás József
Fe|elós műszaki vezetó gyakorlati ideje: I73 óra Telefon: 06-30ió95-8098

l9.) A szerzódó Felek megállapodnak abban, hogy a ielen vállalkozási szerzódésból eredő eset|gges vitás
kérdéseket tárgyalá§os úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén kikötik a nyíregyházi székhelyű,
hatásköITel rendelkezó bíróság kiárólagos illetékességét, ametynek mindenkor aláv€tik magukat.

Jelen szerzódésben nem részletez9tt kérdések tekintetében a Ptk,, illefve a Kbt, vonatkozó szabályai az irányadóak.

Jelen szerzódést felek elolvasiis és éftelm€zés után, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal mindenben megegyezöt
jóváhagyólag írják aIá.

Nyíregyháza, 2023.ianuár 24. irYiRW Nonprofit Kft.
&00 |\yírr:g;-házl. 
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l t.KÖRzET

ll.KoRzET: UTCANÉv Hossz-(lll)

Rozsrér§7ólii Gör_qcy u. 2500

RozsréBzóló Akácos u. 2750

RoZsrérsZöIö Rozsrétbokori irt 820

Rozsrérszőló Rozsrétbokori utca 750

RoZSIérsZólö Rozsrétbokori zue lll5
l(ozsrr"(rszóló szabadsáe u. (r80

Rozsrérsálő Kerüló u. .!ú0

Rozsrérszóló Kerítés u. 400

llozsrérszóló Homok u 20()0

Rozsrérsólö Lótér u. 2 500

3ó 5Z.liiút Íltelietti tanvabok. t]enkiibokol l500

Sulyánbokor 2150

kovácsboktrr 6()0

Nádasbökor 900

Rókabokor 3000

Kuoa u. 500

Szilkc u. 400

Csűr u. .100

Pitvar ú. 600

Patics u. 600

Vályoe u. 600

Sonkolv u. 460

Zsindely u. 620

Kancsó u. 830

Jászol u.
,720

Rókabokori u. 2124

G€rhátbokor l_-}00

Mohosbokor l 800

szé|sőbokor ll00

samókabokor 3500

Benehalom u. ?000

verescsárda 2600

Poiyákbokor 2420

úitelekbokor 3:j 00

lstvánbokor _]950

Mandabokor l- .]400

Mandabtlkllr lI. 2800
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Bálintbokol 4400

kordoviánbokor l200

A lsóbadurbokor 2l00
Luby M. u. t400

Áma u. l250

Karikíls u. 830

Tüske u_ 600

Vadastanya vadastanya l560

Vadastanya Bodobács u. i 360

vadastanva Pávaszen u. 221o

vadastanya Katica u. l830

vadastan\ia Szöcskc u. l50

vadastanya véka u. 990

vadastanya FenáIY U. 9(,,{)

Vadastanya Fedics M. u. 570

vadastanya Turi S. u. 22o0

Felsósima l,trvas u. 850

Felsósima 1.omb u. l350

Felsósima Hárfa u. 225í)

Irelsósima Citera u. 300

Felsösima Hosszúháti u. l 800

Felsősima Róna u. 210

I]elsósima Furulva u_ l60

Felsösima Maior u. l300

t.elsősirna sertóstelep u, 540

pelsósinta Darázs u. |250

Felsósina Simai tér 2|0

Felsósima 'l'arló u. 1 l00

csásársáltas Berkenye srrr 60{}

császárszállás Berkenye u. 250

császársállás Berkenve köz i50

császárszál lás tsorostván u. 42o

('sásZársZállá§ Sáttány u. ] (l0

csá§zársál lás Repkény u. 2ó0

csásárszál|ás Boróka u. l50

császárszállás süsér u. l()00

császátszállás llorgásáanya u l7o

császárszállás Törökrózsa u. ó00

császárszállás MécSvirág u. 6fi)

csásársállás Aranvftirt u. l30

császárszállás cyönsyperie u. 1,70

c§ásá§állás Páfrány u. l?0



csá§áTsállás Kárász u. l500

császársállás Búzaviníp, u. l80

csásársállás Bogáncs u. 4t}0

c sászit,szállá§ Kankalin u. 800

csásáíszállás Pikkely u. 27o

császárszállás -l'iszavirág 
u. l 570

}-e|sósima-AIsóbaduri u. ósszekóló és térsése 5900

kertváros Szirom u, óó0

KertváIos soltész I. u. 730

kertváíos Bokréta u. 950

Kerlvá,o§ H<ivit,iig u. 1000

Keffváros Mtrsklrtli Lt. 480

ossz€sen: l:2939
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