VÁLLALKOZÁSI SZERZÓDES
amely létrejött egyrészíól a NYiRW Nonprofit Kft. (képviselő: Petró Árpád ügyvezető, 4400
Nyíregyházq Tiizér u. 2.4, adőszáttn:. 103633l5-2-15, cégieryzékszím:Cg:15-09-060275), mint

megrendelő, (továbbiakban: Megrendelő) másrészről a
SZABADOS-OK Kft. (képviselő: Szabados László ügyvezető, székhely: 4553 Apagy, Vörösmarty u.
5., adősÁm:12680692-2-15, cégieryzéksám: Cg: 15-09-067017), mint vállalkozó (továbbiakban:
Vállalkozó) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

A Szerződés megkötésének előzménye:

A Megrendeló, mint ajanlatkérő a közbeszerzésekról

szó|ó 2015. évi

CXt

I. tv. l

l5

§ (1) bekezdés

szerinti közbeszerzési euáíást fol}tatott le, a nyílt eljárás nemzeti eljánísrendben irányadó szabályairrak
a Kbt. l l5. §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazÁsával.
A Vállalkozó a közbeszerzési eljiárás során a legjobb ár-érték anán},t megielenítő ajánlatot tette, ennek
eredményekéntjött létre a szerződés.

A

Felek rögzítik, hory a NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyiregyhr{za Megyei Jogú V:íLros
Önkormányzatának 100 %_os tulajdonában álló gazdasági társaság. A tulajdonossal kötött
közszolgáltaüísi szerződés alapján a NYIRW Nonprofit Kft. végzi Nyíregyházán a helyi közutakkal
kapcsolatos üzemeltetósi feladatokat, többek közótt - jelen szerződés üá,u"gyához kapcsolódó forgalombizonsági, ezen belül burkolatjel festési feladatokat.
1 .) A Megrendelő
megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja Nyíre5,,hráza Meryei Jogú Vriros
Önkormányzaának tulajdonában és a NYiRVV Nonprofit Kíl. üzemeltetésóben lévó szilárd burkolatu
utak burkolatjeleinek gépi, illetve kézi festését,burkolatjelek készítésétgéppel, illetve kézzel az előre
egyeztetett h€lyeken és a Megrendelő által meghatáfozott határidőben, az alábbi mennyiségben:

- szilárd burkolatú utak burkolatjeleinek gépi festése oldószeres festékkel:
- szilárd burkolatú utak burkolatjeleinek kézi festése oldószeres festékkel:
2.)

7

.500 m2 - 20

o/o

m2 - 20

%o

6500

Vállalkozói díj:

- szilárd burkolatú utak burkolatjeleinek gépi festése oldószeres festékkel:
- szilárd burkolat[r utak burkolaljeleinek kézi festese oldószeres festékkel:

Nettó egységár
(.........Ft/m'+Ár,A)
l .590-_Ft.
1

.750._Ft.

3,) Megrendelő a Kbt. l35. § (7) bekezdése alapján, az általános forgalmi adó nélkül számított teljes
ellenszolgáltatás 5 oÁ-ának megfelelő előleg igénybevételéneklehetóségét biáosítja.
Ameruryiben a Vállalkozó az előleg igénybevételével élni kívrán, Megren delő a3Z2l2015. (X.30.) Korm.
rerrdelet 30. § (1) bekezdése alapjan az előleget az építésinrunkaterület átadását követő l5 napon belül

kifizeti.

A számla benyújuísára havonkénti gyakorisággal van lehetőség.
A számlák kiegyenlítése átutalással történik a Ptk. 6:130 §.(1) - (2) bekezdés figyelembevételével, a
Kbt.l35. § (1) - (3), (5)-(7) bekezdéseinek alkalmazásával a szá,rnla ke|tétőI szimított 30 napon belül,
Alvállalkozók igénybevétele esetén az építésiberuhazások, valamint az épííési
beruházásokhoz

kapcsolódó tervezói és mémöki szolgáltaások közbeszerzésének részletes szabályairól szolő 322120I5.
(X.30.) Kormányrendelet 32lA §-ban, illetve a 32lB §-ban foglaltak az iárryadők. A szerződésszerű és

a

jogszabályoknak rnegfelelő számla

a

vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kerüI

kiegyenlítésre: Ptk.,Kbt.^32212015. (X.30.) Kormrányrendelet, 2007. évi CXXVII. törvény. Nem építési
engedélyköteles ezen építésiberuházás, A kivitelezés pénzneme: HUF.

l
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4.) Késedel_tnes péí|zügyi teljesítésesetén a Ptk. ó:1 55. § rendelkezései irányadóak.
5.)

A szerződés idötaItama: A szerződés a|áírásától kezdve

1 évig tart,

A Felek

megegyemek arról, hogy a Megrende|ő által átadott munkaterületen a Vállalkozó a
munkavégzés ideje a]att köt€les gondoskodni a vagyonvédelemről, és arról, hogy a kömyezet legkisebb
zavarásával végezze el a munkát. A Vállalkozó a szerződésben vállalt munkát I. osztályú minőségben
köteles elvégezni. Az elvégzett munka fe|eljen meg valamennyi jogszabályi elöírásnak, valamint
valamennyi ezen tnunkára vonatkozó szabványnak.

6.)

7.) Amennyiben a burkolatjel festési munkálatok elvégzése során a Vállalkozó áItal átadott,,munka" a

legmagasabb minóségi szintre vonatkozó előírásokat nem elégítiki, a Megrendelő kizárólagos joga
dönteni abban, lrogy a csökkent értékűmunkát teljesítésként,az érvényesjogszabályok szerinti
értékcsökkenéssel elfogadja, vagy ragaszkodik az l. osztályú minóség előállításához.
8.) A Vállalkozó folyamatosan köteles a M€grendelőt
munka ütemezés szerinti elvégzésétakadáIyozza.

értesíteniminden olyan körülményről, amely a

9.) A Vállalkozó a munkaterület átadásával egyidejúleg kötelezettséget vállal a nunkavégzéssorán
kialakítandó ideiglenes forgalmi rend kialakításáfa, Vállalkozó kötelezi magát, hogy burkoladel festési
munkákat csúcsforgalmi időszakban (7.00 órától - 9.00 óráig, illewe 15.00 órától - 17.00 óráig) nem
végezhet.

l0.)

A

Vállalkozó vállalja szerződést biztosító mellékkötelezettségként a műszaki átadás-átvétel
1 év jóállást. Ajótállási idő az átadás-áwételi eljárás befejezésének idópontjától

idópontjától Sámított
kezdódik.

A Vállalkozó ajótállási idó alatt a Megrendelő általjelzett hibák, azt követően pedig a Megrendelő á|tal
bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó hibák küavítását - amennyiben az időjárás a javítási
technológiát lehetővé teszi * 3 napon belül megkezdi és a műszakilag indokolt időtartamon be|ül
befejezi.

l.) A Vállalkozó a munka megkezdésekor köteles építésinaplót nyitni és azt - az l 91/2009. (IX. 15.)
- naprakészen vezetni. A munka teljesítésesorán a kapcsolattartás az Epítési
NapIóban történik. Az ÉpítésiNaplóban bejeryzésre a szerződésben feltüntetett személyek jogosultak.
1

korm. rendelet szerint

l2.) A Vállalkozó kijelenti, hogy a munka elvégzésesorán rendelkezik valamennyi személyi és tárgyi
feltétellel. A Vállalkozó az ajántatban a felelős műszaki vezető gyakorlati idejét l85.hónapban jelölte
meg. Felelős műszaki vezető neve: Szabados László

l3.) Aki a szerződés megszegésévela másik félnek kárt okoa köteles azt megtéríteni.Mentesül a
felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenórzési körén kívül eső, a szerződéskötés
időpontjában előre nem látható körülmény okoáa és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje
vagy a kárt elhiá.rítsa.

Megrendelő útkezelésitevékenységea társadalom széles körét érnti, ezért Vállalkozó
szerződésszegésénekkövetkezményei is széles körben érvényesülnek, mely következményekért

Vállalkozó köteles helytállni (különösen a késedelmesen elkezdett, vagy
elvégzett burkolatjel íestésmiatti károk esetén.)

a nem,

illetve nem megfelelően

q
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l4.) A Felek megegyeznek arról, hory ellenőrzésre folyamatosan kerül sor,
l5.) A Vállalkozó hibásan teljesít, ha a munkát nem megfelelő mennyiségben, minőségben végzi. Hibás
teljesítes esetén a Vállalkozó a Megrendelő felszólitására köteles a hiba kijavítrisát haladéktalanul
megkezdeni, és a Megrendelő által megjelölt határidőn belül teljes körűen befejezni.
Amennyiben a Vállalkozó a hiba j avítását megtagadja, nem kezdi meg, a hibajavítását nem rnegfelelő
minőségben, mennyiségben végzi, vagy hatíridőben nem fejezi be, vagy a hiba megfelelő minőségű,
mennyiségű, határidejű javítása tőle el nem várható, a Megendelő jogosult a hibát saját maga és /vagy
más Vállalkozó igénybevételévelkijavíttatni, amelynek költségét a Vállalkozó köteles viselni.
l ó.) A szerzódésben meghatározott teljesítésihatáridő Vállalkozónak felróható késedelmes teljesítése
esetóre a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek a szerződés szerirrti teljes
mennyiség (gépi festés: 7.500 m2-2o yo, kézi festés: 6.500 m2-20 %o) értékénekmint kötber alap l %ának megfelelő mértékbena késedelem minden naptári napja után, amely eltelik a vonatkozó befejezési
határidő éS a burkolatjel festési munkára kiadott átadás-átvételi igazolás szerinti tényleges befejezési
időpont között. A késedelemmel érintett napok legmagasabb értékel0 nap, ezt követően a Megrendeló
jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

A hibák kijavítására"

a hiányok pótlá§íra Vállalt és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben

rögzített

hataridőre töíténő elvégzésénekelmulasztása esetén a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni a
Megrendelő részére,melynek mértékea szerződés szerinti teljes mennyiség elvégzése nettó értékének,
mint vetítési alapn ak az 7 o/o-a akésedelem minden napári napja uán. A késedelmi kötbér legmagasabb
összege az itt rögzített vetítési alap 30 o/o-a.

Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítésjogos ok nélküli megtagadása
Vállalkozó felróható magatartása miatt a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, felrnondás
esetón a Vállalkozó kötbér és krártérítésifelelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke30 7o,
alapja a szerződés szerinti teljes mennyiség elvégzésénekértéke.
17.)
és a

Amennyiben Vállalkozó a szerződés teljesitését haúíridóben bármely okból nem kezdi meg és /vary a
szerződéstől eláll vagy (illetve) azt felmondja, ebben az esetben Megrendelő felé meghiúsulási kötbér
és kártérítésifelelősséggel tartozik.

A

Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is a
Vállalkozóval szemben érvényesíteni.Amennyiben a VáLllalkozó teljesítésesorá,rr _ az idójárási
viszonyok kivételével- olyan előre nem látható fizikai akadályok vagy feltételek adódnak, ame|yeket a
Vállalkozó az elvárható legnagyobb szakmai gondossággal sem láthatott előre, úgy a Vállalkozó arról
haladéktalanul köteles éítesítenia Megíendelőt,

l8.) Megrendelő jelen szerződést felmondhatja vagy - a Ptk._ban foglaltak szerint - a szerződéstől

elállhat, ha

a.) feltétlenül szükséges a szerzódés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 14l, § alapján
új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni
b.) a Válla|kozó nem biáosítja a Kbt. l38. §-ában foglaItak betartását vagy a Vállalkozóként szerződő
fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. l39. §_ában

foglaltaknak vagy

c.) az EUMSZ 258 ciklte a|apján a közbeszerzés szabáIyainak megszegése miatt kötelezettségszegési
eljárás indult vagy az Európai Unió B írősága azEUMSZ 258 cikke alapján indított eljárásban kimondta,
hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt és
a Bíróság által megállapítottjogsértésmiatt a szerződés nem semmis.

q/

-/a'

_,

MegrendelÖ köteles a szerzódést felmondani vagy - a Ptk.-ban foglaltak Szerint - attól elállni, ha a
szerződés megkötését követőenjut tudomására, hogy a szerződő fel tekintetében a közbeszerzési eljarás
során kizáró ok állt fenn és ezért ki kellett volna zámi a közbeszerzési eljánísból.
19.) A Vállalkoző a szerződés teljesítésénekidőtartama alatt tulajdonosi szerkezetét köteles a
Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. l43. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a

vállalkozót haladéktalanul értesiteni.

A Vállalkozó a szerződésben foglalt kötelezettségének teljesítése érdekében alvállalkozót a Kbt.
szabályai alapján vehet igénybe. A Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában
köteles Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés
teljesítésében- és ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg
- a bejelentéssel együtt nyilatkoznia ke|l arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem
áll kizáró okok hatálya alatt.
20.)

A Vállalkozó

a szerzódés teljesítésénekidőtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót elózetesen bejelenteni és a bejelentéssel együtt nyilatkomi
köteles anól is, hogy az igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

2l.) A Felek íögzítik a Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapjan, hogy a Megrendelő köteles a szerzódést

felmondani 30 napos felmondási határidővel, lra
a,) a Y állalkoző vonatkozásában köZvetetten vagy közvetlenül 25 oá-ot meghaladó tulaidoni
r,észesedést szerez valamely oIyanjogi személy vagy személyes joga szerintjogképes szerv ezel" amely
nem fele] meg a Kbt. 62. § ( l) bekezdés k) pont kb) alpon§ában meghatározott feltételeknek vagy
b,l a Y állalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyanjogi személy vagy személyesjoga szerintjogképes szervezetben, amely nem felel meg
a K6t.62. § (1) bekezdés ,t/ pont ,tál alpontjában meghatározott feltételeknek.
22.) A Felek a Kbt.136.§ (l ) bekezdése alapján rögzítik, hogy a Megrendelő nem fizet, illetve számol
eI a szerződés teljesítésévelösszefiiggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés t7
pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A VáIlalkozó a szerződés
teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét köteles a Megrendeló számára
megismerhetővé tenni és a Kbt. l43. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt értesíteni.

23.) YáIlalkoző köteles legkésóbb a szerződéskötés időpontjára- az adott munkára 5.000.000.-Ft/
szerződéses időtartam, 1.000.000.-Ft/káresemény felelősségbiaosítási szerződést kötni vagy meglévő
felelősségbiaosítását kiteíjeszeni ilyen mértékűfelelősségbiáosíásra.
24.) Kapc solattartó szernélyek.,
a vállalkozó részéről:
Név: Szabados Lrászló
Cím:4553 Apag/, Vörösmarty u. 5.
Mobil: +36 30 382-1022
e-mail: Ieslie9 l l 0@gnrail.conr
Epítésvezető: Ifi. Szabados László

Telefonszám:+ 36
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A Megrendelő részéről:
Név: Dicső Péter
Cím: 4400 Nyíregyháza, Tnzér u. 2-4.
Telefon: 42/548-484
e-mail : dicso.peter@nyirvv.hu

0/568-0910

Jogosultsági szím: l 5- l 0306
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A Megrendelő által küelölt kapcsolattartó személy a te|jesítésigazolásra isjogosult.
25.) A Yá|lalkozó képviseletében eljáró aláitó szeméIy kijelenti, hogt az általa képviselt szEtyezEt a
nemzeti vagyonról szőlő 2O1l,évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint átlátható szervezetnek
minósül. Kuelenti, hogy amennyiben ezen tekintetben változás történil! azt haladéktalanul közli a
Megrendelővel.

26.) A szerződés brirmely rendelkezésének érvényelenségenem eredményezi az egész szerződés
érvénytelenségét.A Felek megállapodnalr, hogy ilyen esetben haladéktalanul egyeáetéseket t^ííAnak az
érintett rendelkezés más megfelelö rendelkezéssel történő helyettesítéséreazz"I, hogy amennyiben nem
jön létre közöttük megállapodás, úgy az érvénytelen rendelkezést íigyelmen kívül kell hagyni.

A

jelen vállalkozási szerződés megszűnése esetén a Felek egymással elszámolnak. A Megrendelő
az álála igazolt teljesítéstköteles a Vállalkozó részérekifizetni ajelen szerződésben foglaltak alapján.
27.)

28.) Jelen szerzödés módosítísával kapcsolatban a

Kbt. l4l. §-a az inínyadó.

29.) A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen vállalkoási szerződésből eredő eset|eges
vitás kérdésekettárgyalásos úton rendezik, ennek eredmén}.telensége esetén kikötik a nyíregyházi
székhelyű, hatásköne| rendelkezö bíróság kizírólagos illetékességét,amelynek mindenkor alávetik
magukat.
Jelen szerződésben nem részletezett kérdésektekintetében a Ftk., illetve a Kbt. vonatkozó szabályai az
irányadóak.

Jelen szerzódést felek elolvasás és éíelmezésután, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal mindenben
megegyezőt j óvtá,úraryólag írják alá.

Nyíregyháza, 2020. október 20,
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