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amely iétlejóü egyrészró! a i1, YÍR.vy l§Onprüi-rt iftl. iszékbel1,l 44ü0 Nyíreg_vháza" Túzer ütca 7,,i.
szám. adószám: 10,]633i5-2-i5, eégjegyzékszám: Cg. l 5-09-üó0275, képviselő: I)r. Fazcnyi Péter
ügyr,ezctő) mirrt megrendelő {továbbiakban: Pr[egrcndelő) mási"észrői a
]§1'IR.VATISZ Kit. (székhely: 1152 Budapest, tllyés G,v, u. 2-4., adószám: 2382)989-)--42-
cégjegyzékszám: Cg, 0t-{,}9-338903, képviseló: Tcmasovszki Tamás ügyvezetó) mint váilalkozó
(továbbiakban: Vállalkozó) között alulííott napon és lrelyen. az alábbi feltételekkel:

A szerződéskötés előanén:-e :

A Megrendeló a közbeszerzésekrő] szó]ó 20]5. évi axl'Ill. töryén}, 112. § {1) bekezdés b) pontja
alapján nyílt közbeszerzési eljárást indított az auíóbuszok megállóhelyeinek takaritása és egyéb
feiadatok ellátísa tárgyában, amely során a Vállalkozó nyújtotta be a legalacsonyabb édékű
ellenszolgáltatást tartalmazó árajánlatot, ennek elfogadása eredményeként került sor jelen vállalkozási
szerzódés megkötésére.

Szerzőr]ő Felek rögzítik, hogy a NYÍRVV Nolrpíofit Kft. Nyíregvlráza Nlegyei ,Iogú Város
Önkormányzatának l00 %-os tulajclonában áltó gazdasági társaság. A tulajdonossai köíött
küzszoigáltatási szerződés alapjan a N YÍ,R.\'V N.rnpro [i| Kft. v 3gzi a Nyíregl háza Megyei Jogú Város
tulajdonában lévő közterületek fenntartiását, ennek keretében, a köztisztasági feladatokon belűl a
VOLANBUSZ Zrt. áltai üzemeltetet1, meneh,end szerint közlekedő autóbuszok megálltiheil,einek
takaritását is.

l./ A Megrendelő megrendeli. a Vállalkozó pedig eivá|Ialja a Ny iregyháza és vonzásköízetéhez taíozó
VOLANBUSZ Zrt. álta| üZemehett meneh€nd szerinti köz]ekedő autóbuszok autóbrrszmegál}ó
helyeinek takadtását, továbbá a buszmegál|ókban. és közvetien kömyezetében (10 méter távoiságon
beiül) eiheiyezett szemótglíjtó szelencék úritését. valamint cserójót a jelen váliaikozási szerződós i,
számú rnellékletében meghatározott terüietjegyzék és kategóritr besorolás, valamini a múszaki
eiőírásol<ban meghatrirozottak alapján.

Z,l Jeien váiiaikozási szerzódés: 2{i23. január ü2. napjától * 20Z4" január 0l. napjáig tan.
A szerzódés megkötésének fe|tétele, a Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjaig a

iorgalrni engedéiyek másolati példányainak becsato|ásávaj igazolni, hogv rendelkezik két darab
lyornkövető rendszerel eilátott platós kistehergópjánrriive1.

1 \ állal|,ozili Jrj: 1.990.000.,Fri ho + iF{.

A vá]lalkozóí dii magában foglalja a jelen vállaikozási szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült
valamennyi költséget. A Vállalkozó ezen tr'elüi díjat nem köveieihei a kíegrendelőtől.

,1.i A Vállalkozó tudoinásui veszi. hogy a klegrendelőnek előleg nyújtására niircs lehetősége. A
Vá]lalkozó havonta egy alkalommal jogosuit számlát benyújiani a lVlegrendelő részére. A szánia
bcnláitásának a fellétele: aZ előZetes műszaki el]enórzós. mel;zról készült bejáIáSi napiót a Felek
képviselói közösen irják alá-,A Vállalkozó köteles a benyú.jtotí számlához az összegyűjtött huliadéli
hu l1adékkezelőnek való átadásár,/.il huiladékeze]őtő1 szátmaző szánla másolati példán_vát csatolni.

A Megrendelő az ellenszolgáltaLást a7, jgazalt teljesítést kö.retőel a tartalmilag és íbrmaiiag
sza báiyszerlien kiállított 1eig;rzolt szám ja e]jeneberr a szám ia 1reiiétöi szán itott .3ü napon be]ü i átutalassaj
teijesíti a Polgári Törvénykönyvlői szóló 2013. évi V. töfién}, (továbbiakban: Ptk,) ó:)30 § (r) - (?)
bekezdései szerint. Késedelmes pénzüg;,,i tel.iesítés eselén a Ptk. 6:l55 §. rerrdetkezésci az irán;radóak.
l, Kbt, 13j. § {1) ós (6) bekezdísej ís alkainraza;:dóaii.

l. i,r;,11t"rlcli :,ötel:s l 1/ i]irrlk,::ó áiiai s;elzőrjérszerúer: t-elje:ítetl szclgáltsiásokl,ó1 teljesíiési
igarciásl kiál]ítani a ,\ejár4si napldk és a hnliaCé!;k;ze]őtii] s:árnra:c szálnla etraplál:.
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A ,\ulegrendeió köteies a teljesitésigazoiássa! iga:olt szoigá!tatás ,,:lienszoigáitatásának szerződés szeritttr
meg{iZetésére.

5./ A Megrendelő utasíthaüa a Vállalkozót, hog1, a munka bármely részében bevont bánnely, olvan
alkalnrazottavaiválla|kozót iávoiitson el a munkaterületről, aki

a) aikalmatlan íeladatainak eliátására, vagr,"

b) nern kövcti az egészségvédelem. biztonságtechnika, környezet,rétlelerl es
m inóségiízinyításban leírt lriztonsági eljárásokat, megsé*i a relevárrs jogszabályi és
megrendelői belső szabátyozásokat ./agy olyan magatafiást tanírsít, am! hátrányos az
egészségrrfaJg|961e, a biztonságtechnikára és a környezetvédeletnre nézve.

6.i A Vái|alkozó a kiegrendeiő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki tevéi(elr) seg
megszer",,ezésére és nem teheti a teljesítési terhesebbé.

7./ A Válialkozó ajelen vállalkozási szerzódós teljesítésc érdekében szakrrrailag í'elkészült, megbízhatti.
saját, ilietve alvállalkozói {személyi és technikai) kapacitási tart fenn a Megrendelői igények
kielegítésére.

A Vá]]alkozó a havi számla be,n_viljtasakor vita esetében a Megrendelő kérésére kóteles térképen megjeJenített
CPS adatokat is szolgáltatni a munkavégzésről" valamint a lVlegrendelőnek - külön feLkerés nélkül - a napi
GPS adatokba digiá]is betekintést köteles biztosítar:i,

8./ A Vá}la]kozó teljes íéielősséget vállal a munka elvégzéséhez szükséges összes tevékenységérrek és
módszerének megielelőségéér,t.

9.1 Sz.erződő Felek megegyeznek, hogy a Vállaikozónak a jeien váiJalkozási szerződés megkötésénel(
időpondától számítva eg1, héten belill meg kell küidenie a Nle3lendelő részére a takarításra vonatkozó
ütem teriiet,

l0./ Szerződő Fe]ek rnegáilapodnak arról. hogy műszaki elienőrzésre a Felek képviseiőinek.ieienlétében
legalább kéthetente sor keri-ii" de ezen feiúi íendkíl,,üli esetekben telületbejaIást niiiliilréí Fél
kszdeményezhet.

l l./ Szerződő Feiek megáilapodnak arról, hogyjelen szerződés időtaftama alatt bárrnikor a Megrencieió
lakossági bejeientés alapján a váilalkozó.jelenléte néIkül is tarthat rnűszaki ellenőrzést, A Megrendeló
a VáIlalkozó jeleniéte nélkiil történő ellenőrzéseken tapasáajt hiányosságokról a Vállalkozót írásban
óíesíti és ieiszólítja a hiányosságok |,ratáridőben történő megszüntetéséíe. .4 Vál|ajkozó az észlelt
hiányosságok megszünteté§e után köteles értesíteni a Megrendelőt"

,A Vállalkozó, anennyiben munkavégzés scrán bárnrilyen formában akadályoztatva van, köteles a

Megrendeiőt haladéktalanul órtesíteni és együttműködni az akadá}yoúatás megszüntetésében.

12.,/Amennyiben a Vá]lallrozó a Megrendelő áltai az írásbeIi felszólításban előírt határidőre nen,i iátja
el a íe]adataii, kósedelml kótbén köteles ,íizetni. melynek alapja a havi vállalkozói díj i0 %/nap"
maximum J0 9/c-a.

jj./ Szerzódő Felei< megeg;reznek abbarr, hogy a Váliaíi<ozó munkateíaiietének balesetmenles
üzemvitele a Vállalkozó lrötelessége" a nrunkáiatokat végzók rnunkavédelmi és ba]esetlécieltni
kioktatásá-iaI együtt. Baiesel bekövetlrezése esetén mindetnemű ftlelósség kizárólag a Vá]]a]kozót
leíheli.
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14.,' A Megrenileiő városüz;me lreté-ci tevékenysége a társada]oil ;zéies kórét érinti, ezéj1 a Váila]kozó
szerződésszegésének köureti<ezinénvei is széles körtren ér-vényesiilnek. mely kö.ietkezinén_,veirént
Váilalkozó köteies hel__r,táilrri ii<úlönósen a késedelmesen clkezdefi" vagy a nem" iiletve ne ,] megfeieiően
elli égzett takaritási munkálr l-rrratti károk, esetleges balesetek esetén).

15./ Váilalkozó jogosult aivállalkozók igénybevételére. A Vállalkoző a sz,erződés megkötésérrek
idópontjában. majd - a később bevont alvál]a]kozók tekintetében - a sze!,ződés teljesítésének idótaíama
alatt köieles €lózetesen a Líegrendelőrrek valamennyi cllyan alváilalkozót bejeienteni, (a megnevezésen
túl az elérhetőség, vaiaminl a képviseleire jogosult nregleiölésével). ameiv részt vesz a szerződés
teijesírésében" A Váiialkozó a szerződés teijesítésének időtartama alatt köteles a Nlegl,endelót
tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közö]t adatainak váItozásáról. A Vállaikozó a szerződésbe
loglaitakban nyilarkozik arról, hog1 a szerződés teljesitéséhez nem vesz igénybe a ]<özbeszerzési
e]iáráSban előirt kizáró okolí haíáiya alatl álló alvál!alkczót.

i6.i Aki a szerződés megszegésévei a másik lélnek kárt okoz, köteles aá megtéríteni. Ment€súl a
f'elelősség alói. ha bizonyítja" hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívüi esó. a szerződéskötés
időpontjábarr eiőre nem iátható ködimény okozta és nem volt elvárirató, hogy a körülmélryt elkeriiije,
vagy a kát eihárítsa.

1 7.,/ Amennyiben a Válialkozó jelerr .lálialkozási szerződésben fogiait bármely kótelezettségét súlyosatl
megszegi, a Ntegrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal fblmondani,

] 8,/Szerződő Felek megegy*znek arról, hogy egy alkalonrmal töúénó munka ei nern végzése esetén a
jelen vállalkozási szerzőclést a Megrendeiő azonnali hatállya} lelnondl-rat_ja a kötbérköveteiés
én én},esítése mellett.
r\zonnali hatáiyú l'elrnolOás esetén a Megendeló ierrntartja magának a jogot a szerzőriésszegésbő|
eredő jogai érvényesítésére- icleór|ve a ltárai meglérítésére való jogot is.

i9,i A Feiek rögzitik a Kbt. ]4J, § {3i bekezdése alapján, irog"v a Frlegrendelő kötejes a szerződést
lelmondani 30 napos ieimondási határidőve]. ha

a; a rlállalkozó rronattrrczásában köZvetetten vag;r körvetleniil 25%-ot meghaladó hrlajdoni
részesedést szerez valameiy, cll,an jcgi szemé};r vagor szeméiyesjoga szerint.jogképes szeryezet. arnel__v

tekintelében l'ennáil a Kbt. 62. § {1) bekezdés,! pont !<b) a]pontjábac megbatárczott feltétei.

b) a Y áIlralkoző közvetetten vagy közvetieniil 25%-ot meghaladó tulajdoni lészesedést szefez
valamely ol1,an jogi szeméJy vagy sz€mélyes ,joga szerirrt jogképes szen,ezetben, ameiy tekintetében
f"ennál1 a Kbt, 62. § (1) bekezdés ,tl pont kb) alpoi,]tjában meghatározott feltétel.

20./ A Felek a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján lögzítik, hog1, a N{egrendeiő ne;n fizet, illetve nem
számoi el a szerződés teljesítésével össlefiiggésben olyan kölriségeket, meiyek a Kbt. 62. § (1)
bekezdés i7 pont ka}-kb) alpontja szerinti {bltéteieknek nem megl-eielő társaság iekintetében nerü]nek
fel, és rnelyek a nyeftes ajánlatlevő adóköteles jövedelrnének csökkentésére alkalmasalt.
A Vállalkczó köteles a s:erződés teljesítésének teljes időtartama alatt t:ulajdonosi szer]<ezetét a
Nlegrendelő számára megismerhetővé tennl és a Kbr. i43. § (3) bekezdés szerinti üg;,leteltrói a
Megrendelőt haiadéktaianui éilesíteni.

2 l ./ Szerződő Felek jelen vállaikozási szerződés teljosítése során kölcsönösen eg;rilttnrűködve, egynrás
jogos érdekeire teliinteftei köteiesek eljámi. Szerződő Feielr köte]esek egymást haiariél<taianu l

tá,iékcáatni jelen váiialkczási szerződésben kiíbjezetten nerr-} szabályozctt minden r;l;,an kérdósről,
aileI,v a szerzódés reijesítésére kihaássa] lei,:et.

}=-,i Jü hi _=-^t



22. / Kapcsolaaató személyek :
Megrendeló részéről:
Név: Bíró Krisáián
T elefon: 0 6 -3 0 / M2 - l 229
E-mail : biro,kisztian@nyirw.hu

Vállalkozó részéről:
Név: Kéninger Zoltán
T elefon: 06-3 0 l 95 5 0267
E-mai l : nlrvatisz@eínail.com

23./ Jelen vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzési ellárás
iratanyaga, a Ptk., valamint a szerződés tr{rryrához kapcsolodó eryéb jogszabalyok rendelkezései inányadóak.

24./ Szerződő Felek megegyeznek arról, hogy jelen vállalkozási szerződésből eredő esetleges vitás
kérdéseket uíLrgyalásos úton rendezik, ennek eredménlelensége esetén kik őúk a tyíregházi székhelyíi
hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét, amelynek mindenkor alávetik magukat.

Szerződő Felek jelen vállalkozási szerződést kölcsönös elolvasás és értelmezés uán, mint akaratukkal
és nyilatkozatukkal mindenben me gegyezőt jóv áhagyőlag aláírták.

Nyíregyháza,2a23 . január 02.

T--_ , T-'
N YiRW Irionproít Kft.

4400 Nl"íregyháza Ttiz& u 2-1,
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.. . . . ... . . . . . t . .l . . .. . . . .. .

Ivtegeddélö
}.IYÍRVV NoYpíofit Kft.

Vrá.llalkozó

Melléklet: 1. számú melléklet (Területjegyzék, kategória besorolás, müszaki leírása)
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Takarítá§ heti hat alkalommal
Megnevezés oda-vissza oda Vissza szelence mh, M"gl.
Allatpaík (ZOO) 2 J
AlmatároIó 2 2
Arany János utca 30. 2 2
Bessenvei tér Z 1

Bethlen Gábor utca 58. 2 2
tsethlen Gábor utca 67

1 I

Búza tér 2 )
Csató köz 2 Z
Dolrány utca 2 2 * Kossuth u.
Eszaki körút 25.

Eszaki körút 4. 2. 2
Etel köz (Sóstói tl,) 2 2
Ferenc körut 2 4
Haízel tér 2 2
Huszár sor 2 2
lnczédy sor 2 2
Jósaváros (Korányi) 2 )
Jósavárosi piac 1 2

$31199,@plo,o 2 2
Kert utca 32. 2 3
Kefi utca 8. 2 z
Kígló utca IZ 2
Konzervgyár (Mezó u.,1 IZ 2
Kórhriz (Szenr l,u.) lz 5
MÁV_bérház t HLl"rá.*.l-J: 2
Mező utca 2

Mező utca 5. 2 fPetőfi u.
Móricz Zsigmond utca 2

1

Móricz Zsigmond utca 4.
1

Nas/vá.Líad utca 2 2
Nyár utca 2

őzufta 2

Pazonyl tér 2 2 *Dózsa Gy. u.
Pazcnyi téri ABC l 2
P(rtőfi tér 2 2
Rákóczi út 50. Z

Rendelőintézet (Bocskai u.) 2 J

autóbusz
l"

takarítása



Szabo]cs Volán Zrt. (Korányi F,u.)

TESCO (STOP.SHoP)

Toldi utca (szaNas u.)

I. kategória összesen. 92 z 90

Talorítá§ heti öt alkalommal
|degnevezés oda-vissza tlda vissza szelence rnh. Mesj.
Berenát utca Z 2

Csaláij r_rtca 2 2

{jsalád l-rtca i (.}8 2 2

Család utca 52. 2 2

Derkovits Gyr:la utca 1ü8. 2 2

Derkovits Gvu]a útca 5, 2

Derkovits Gyula utca 7,]. 2 2

Esélycentrum [i1 megailó]
(T.vasv,u.) 2 1

Ei Szaxt ,,rzepi.küia (L salad ü.,, 2 l

Fószek utca z 2

Fészek utca ABC 2 2

Gomba utca {Orosi) 2 2

|iíines utca 2 2

ldösek otthona (Kemecsei u.) z
Kótaji út 9-1 l 2 l
l(rúdy Vigadó 2 4

Ovoda {Semmelweis u.) 2 1

,]roLoslolc Z

Rákóczi iit i ()2. ) 2

Rákóczi út 69-
,2

Rozsnyó utca (Tiszavasv.u.) 2 2

lI. katt§ória ,



Szakiskola és Kollégium (T.vasv.u.,'t

Takarítás heti három alkalommal
Megnevezés oda-visSZa oda Vtssza szeience mh_ Megj.

Alma utca z 2

Alma utca ABC 2 2

Alma utcai isko]a : 2

Aranykalász sor 2 I

Bokréta utca 2 z
Borbánya" .{tsC 2

Borbánya, Csrárda utcai forduló 2 ]

Borbánya, lskola 2 1

Borbánya, Lakatos utca 2 1

Bottylán János Btca 2 2

Butykasor, Görcsös sor 2

Butykasor, iskola 2

Butykasor, olállí éli eláEazás 2

Butykasor, szövetkezeti bolt 2
,2

Buwkasor. Ú1 eikotmán.v TSZ. 2

Butykasor, Ú.jsortanyai elágazás 1

Császárszáilás, gázcseretelep 2

c sászár száll ás, v asúállomás 2

Cseaete Utca (Tiinde ü.} 2 2

CSongoí utca , 1

DuEoirics utca 2 i
Dunapack Rt" {Türrde u.,t

,2 2

In.



Eigt UtOa

Fenyő utca 4f.

Fúszerbolt (Simai u.)

{-,uiza titca {i{áilói út)



Oros, Fó utoa 1ü,1.



Vadász csárda (Kemecsei u,

Westsik Vilmos út 35.

Westsik Vilmos út 4-6.

Westsik Vilnos út 5.

Zimony utca (Kállói u.)
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