
02. rész
VÁLLALKOZÁSI SZERZÓDÉ,§

amely létrejöít es/részről a NYÍRW Nonproíit Kft. (zl400 Nyíregyház4 Tiizér u.2.-4., adós zánt: 10363315-2-
15, cégsegyzekszőm: Cg:l5-09-060275, képviselő: Petró Áfpád nryezető) mint megrendeló, (továbbiakban:
Megrendeló) másrészről a
NEV-ÚT Kft, Gzékhely: 4400 Nyíregyhráza, Tulipán u. 5., adószám: 13215039-2-15, cégjegyzéksám: Cg: 15-09-
068965, képviseló: Nevelős János ügyvezetó), mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alulííott
napon és helyen, az a.lábbi feltételekkel:

A Szerzödés me8:[<ötésének elóanénye:

A Megrendelő, mint ajánlatkéró a Kbt. 115, § (1) bekezdés szgrinti köZbeszeízési eljráíást indított meg a nyílt
eljárás nemzeti eljánásrendben inínyadó szabá|yai szerint.
A Vállalkozó a közbeszerzési eljánis során a 02, rész tekintetében az egye en érvényes ajánlatot tette, ennek
eredményeként jött létre a szerzódés.

A Felek rögzítik, hogy a NYÍRW Nonprofit Kft. Ny{regyháZa Megyei Jogrt Város Önkonnányzatának 100 o/o-

os fulajdonóan álló gazdasági társaság. A fulajdonossal kötótt közszolgáltatási szerádés alapján a l.IYiRvV
Nonprofit Kft. végzi Nyíregyhráa.ín a viirosiizemeltetési feladatokat, többek között a öldutak karbantartásával
kapcsolatos feladatokat.

l.) A Megrendelő megíendeli, a Vállatkozó pedig elvállaua jelen szerződés mellékl€tében meghatározott
Nyíregyháza város köZigazgatási teriiletén lévö fiildutak karbanlzrtási munkálatainak elvégzését.
A fiildutak részletes fel§orolását ós hosszát a szefzódé§ melléklete íoglalja rnagában.

2.) A Vállalkozó a ffjtdút kfibantarüisi munkílatokat a Megrend€ló kiilön írásos elrendelése alapján köteles
elvégezni, úgy, hogy az utakon a jáífiatóság biztosltva legyen. A Megrendeló kiilön ínisos megrendelése a
karbantartiással érintett utcanevek felsorolását, illetve a munka elvégzésének a hataidejét ís t3irtalrnazza.

3.) Vállalkozói űj:

02. rész|
Ajánl8ti €y§égár:
- gréderezes (Ft/múszakóra+ AFA): 21.500.- + AFA
- kóbedolgozisi díj (Ft/tn2+ {p4;, 4.ó82._+ ÁFÁ

A múszakóra taílalmazza a Vállalkoá telephelyéról a munkavégzés helyszinére törteló fel- és levonulás
idótartamát és a tényleges munkavégzés időtartamát.

A vállalkozói dis tarralmaj,za az ajánlaltételi felhívásban, a közbeszerzésí dokumentumban, va]amint a

szerződésben foglaltak teliesítésével kapcsolatos valamennyi költsé8et.

4.) A számla benyíjtásáía a Vállalkozó havonkénti ryakorisággal jogosult. Az ajánlatkéró által leigazolt
gépiiz€mnapló, a leigazolt szállítólevelek, illetve a papír alapon benyújtott GPS adatok (GPs napló) szolgálnak a
számlázás alapjául.

Az ellen§zolgáltatas kifizetésére kizárólag az adott munlára, munkarészre vonatkozó telesítés igazolás kiállítását
követően keriilhet sor.

A szímlrá,i< ellenértékének kifizetésére a Ptk. 6:130 §. (lX2) bekezdés figyelembevótelével, a Kbt.l35. § (l), (3),

(5)-(6) bekezdéseinek alkalmaásával a szí,,nia ke|tétói sámítoit 30 napon belül kerül sor.
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Alvátlalkozók igénybevétele esetén az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó
teívezői és mémöki Szolgáltatások köZbeszerzésének részletes szabályairól szóló 32212015. 6.30.)
Komrányrendelet (továbbiakban: kormánl,rendeleí) 32/A §, illetve a 32,ts. §-ban fogialtak az ininyadók.
A szerződésszerú és a jogszabályoknak megfeleló szfuí:1a a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint keriil
kiegyenlítésre: Plk., ir Kbt-nek a szerzódés teljesítésére vonúkozó szabédyai, 322Do15. (X.30.) Kormányíendelet,
2007, évi cxxv1l. üjryény.

A kiíizetés péIrzneme: HUF

5.) Késedelnes pénziigyi telj esítés esetén a Ptk. 6: l55 §. rendelkezései irányadóak,

6,) A váIlalkozási §zerződós 2021. december 21. n.apjátó! - 2022. december 20, napjáig tart.

7.) A Felek megegyeinek arról, hogy a Megíendelö átal átadott muíkaterületen a V;illalkozó a mmkavégzés ideje
alatt kötele§ gondoskodni a vagyonvédelemról, és arról, hogy a kömyezet legkisebb zavarásával, végezze el a
munkát. A vállalkozt5 a szeuődésben vállalt Szolgáltatást I. osztrályú minőségben köteles elvégezni.

8.) A Vállalkozó folyamatosan köteles a Megrendelőt útesíteni minden olyan köriilmén Től, amely a muaka
útemezés szerinti e|v égzését akadaly ozza,

A Vállalkozó aZ utak gíédeíezését a felvonulás befejezését köVetóen haladéklalaiul köteles megkezdeni.

9.) A Vállalkozó a rruni<a megkezdésekoí köteles folyamatosan, naprakészen aíásos dokumentációt vezetri az
elvégzett munkafolyamatol§ól,

l0,) Ámennyiben a Vállaikozó a Megrendelő írásos megrendelésében foglalt határidőre nem végzi el a mun]rát, a
VállalLkozó minden megkezdett nap után az irásos megrendelőben loglalt mmka értékének 10 7olnap késedelmes
kötbér fizetésére köteles, a kötbér maximáis mértéke: 30 %.

l1") A Feiek megegreznek arról, hogl amenrrfben a VáIlakazó a Megrendelő egyszeri írásbeli felszólítása
ellenére az elnoaradt murkát nem vagy hitányosan teljesíti, a Megrendeló jogosult saját költségén a munkit
elvégeztetni, me]yngi: többietköltségét a váIlalkozó felé jogosult éívényesíteni a kötbéí követ€lés érvényesítése
mellett,

I2,) A1<l a szeruődés negszegésévei a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni, Mentesúl a felelősség alól,
ha bizonyítja, hogy aL szerződésszegést ellenőrzési köIén kívül esó, a szeíZődéskótés időpontjában elóre nem
látható körujrnény okoáa és nem yolt elvfuható, hogy a körülmén}t elkeíülje vagy a kfut €lháíítsa,

Megrendelő városilzemelt€tó tevékenysége a társadalom széles körét érinti, ezért Vállalkozó szerződésszegésének
következményei is rizéles körben érvényesühek, mely következínényekéít Vállalkozó kóteles hely,tílini
(kiiiönös€n a késedeLmesen elkezdet| vagy a nem, illetve nem megfelelően elvégzett ffrldút karbarrtartási munlcák
miatti káok, esetleges baleset€k es€tén).

13.) A Felek rögzítik a Kbt. i43. § (3) bekezdése aiapján, hogy a Megrend€lő köt9les a szerződést feülondani 30
napos íelmondási határidővel, ha

a) a Yállalkozó vonatkozásában köZvotetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedéSt szerez
valamely olyanjogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekinletében fennáll a Kbt.
62. § (1) bekezdés k}pont kb) alponfában meghatarozott feltétel.
b) a Yállalkozó közv€:tetten vagy közvetlenúl zso/o-ot megbaladó fulajdoni részesedést szelez valamely olyan
jogi személy vagy személyesjoga sz€rint jogképes Szeíyezetben, am€ly tekintetében 62. § (1) bekezdés k)pont
kb)alpontjábarr meghatározott feltétel.

l4.) A Felek a Kbt.1.]6.§ (1J bekezdése alapján rögzitik, hogy a lvlegrendeló nem fiZet, illetve Számol ei a
szerzödés teljesítésévt' ös§zefiiggésben olyan költségeket, melyek a Kbt, 62. § (l) bekezdés ,tJ pon§a ka-kb)
alpontja szerinti feltételekú§k nem rnegfeleló táísaság tekintetében merülnek fel, és meiyek a Vállalkozó
adóköteles jöv€de]ínének csökkentésére alkalmasak.
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A Vállalkoá kötel€s a szeízódés teUesitésenek teljes idótartama alatt tulajdonosi szerkezetét a MegendelÖ

számára megismerüetővé tenni és a Kbt. l43.§ (3) bekezdés szerinü ügyleteköl a Megrendelót haladékalanul
éítesíteni_

l5,) A Szerzódó Felek rögzítik, hogy a Yálla\koző a322l20l5. (X.30.) kormánltendelet 26.§ alapján 4.000.000.-
Ft/év biaosítási értélíi, 1.000.000.-Fi&iiresemény értékben m€gkötött felelósségbiaosíási szerződéssel
rendelkezik. Az érvényes felelósségbiáosítás lennállásának igá?olásaként a biztosítási kötvény másolata szolgál,
melyet legkésóbb a Vállalkozó a szerzódéskötés idöpontjában köteles átadni Megrendelö részere.

16.) Vállalkozó köteles a munkát kömyezetkímélő módon, a munkavédelmi elóírásolrnak, mukavéde|mi
szabérlyzAtnak és a balesetvédekni szabáyoknak megfelelően elvégezrri. A Vállalkozó csak megfeleló
szakképesítéssel rendelkezó szakembert alkablaáat.

l7.) A Vátlalkozó a szerződés m€gkötésének idópontjában, majd a késóbb bevont alvállalkozók tekintetében a
szerzódés teljesítésének időtaítama alatt kóteles elözetesea a Megrendelönek valam€nnyi olyan alYállalkoót
bejelenteni, amely részt vesz a szeíződés teljesítésében - és ha a megelózó közbeszerzési eljánisban az adott
alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel eg},iitt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni
kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálva a]att.

1 8.) Kapcsolattartó személyek;

a VállaIkozó részéról:
!{tlv: Nevelös Járos
Cim: 4400 Nyíreryháza, Tulipán u. 5.
T elefon:06-3 0 / 93 5 -5 642
E-mail : nevut@!Q!i99!]q!.bu
Felelós müszaki vezetó: Sz}ota JánoS
Telefon: 06-38/4 18-41 1

A Me€lrendeló részéról:
Néy: Dicsó Péter
clm: 4400 Nyiregyhéna, Tnzér a.2-4.
Telefonl. 42/548-479
Mobil: 06-30/ó96-1806
E-mail: dicso. peter@nvirv v. hu
Ellenőízésre jogosult: Sajgó Tamás József
Teiefon: 06-30/695-8098

A felelós múszakj vezető gyakorlati ideie: 171 hónap.

19.) A Szerződó Felek megállapodnak abban, hory a jelen Yablkozási szerzödésból eredó esetleges viüis
kéídéseket üárgyalásos úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén kikötik a nyíreryházi székhelyű,
hatáskörrel rendelkezőbííosáEkJzá!íílagos illetekességét, amelynek mindenkor alávetik magukat.

.Ielen szerzódésben nem részletezett kérdések tekintetében a Ptk., illetve a Kbt. vonatkoző szabályai. az lrályadóak.

Jelen szerzödést felek elolvasás és értelnezés után, mint akaxatukkal és nyilatkozatukkal mindenben megegyezót
jóvüaryólag írják alá.

Nyíregyháza. 202l. december 2l, NYÍRW Nonpr8frt Kft,
&ü0 Nl,irtgl,hírr. Tüzgr u" 2,,l,ra

.l_
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II.KliRzET; UTc.ANEv HOSSZ(n)
Ror:sréfsZőló Görgey u. 2500

Ro:lsr,énzőló Akácos u. 27 50

I{ozsrérszóió Rozslétbokoli út 820

Rozsrérszólő Rozsrétbokori utca 75a

Ro:srérszóló Rozsiétbokori zug l 115

Rozsrérszóió Szabadság u. 680

Rtrzsrérszőló l!erulc u. 300

RozsrérszőIó Kerités u. 400

ROZsIéfsZólő Homok u 2000

R.,Zs.érsZólő Lótéf u- 2500

36 sz,fóút melletti tanyabok. Belkóbokor l5c0

Sulyánbokor 27 5a

kovácsbokor 600

Nádasbokor 900

Rókabokor 3000

Kupa u. 500

Szilke u. 40

CsúI u, 400

Pit./ar u. 600

Patics u. 600

Vái],og u. ó00

Sonkoly u. 460

Zsindely u. 62a

Kancsó u. B30

Iászoi u.
,71a

Rókabokori u. ] l] l

cerhátbokor 1300

Mohosbokor 1800

szé]sőbokor 800

samókabokor 3500

]3enehalorr u. 7000

'y'e],escsálda 260a

ll olyákb ok or 2420

Újtelekbokor 3300

istvánbokcr 3950

]Vla!dabokof i_ 3400

ivlandalrokor íl. 2800



Lócibokoí 4000

Báiintbokor 4400

kordovánbokor i200

Alsóbadurbokor 2l00

Luby M. tt. 1400

Arpa u. l250

Karikás u_ 880

Tüske u. 600

Vadastanya Vada§tanya 15ó0

Vadastanya Bodobács u. l360
Vadastanya Pávaszem u. 224i)

vadastanya Katica u_ 1830

Vadastanya Szöcske u. l 15c

vadastanva véka u. 990

Vada§tanya Fertály u. 960

vadastanva Fedics M, u. 570

Vadastanya Turi S. u. 220a

Felsósima Lovas u. 850

Felsósima Lomb u. 13 50

Felsősima Hárfa u, 2250

Felsősima citeía u. 300

Felsósima Hosszilháti u. 1 800

Felsősima Róna u. 24í)

Felsösima Furulya u.

Felsósima Major u, 1300

Felsósima Sertéstelep u. 540

Felsósima Darázs u. 1250

Felsósima Simai tér 21a

Felsósima Tarló u. I 100

császárszállás Berkenye sor 600

császáíszáLlás Berkenve u_ 250

császárszállás Berkenye köz 150

császáíszállás Borostván u, 420

császárszá]lás Sáfrány u. 200

császárszállás Repkény u. 260

császárszállás Boróka u. 150

császárszállás Siigér u. i 000

Császiirszállás Hor8ásztanya u 17a

Csélszálrszál]ás TörökróZsa u. 600

császfuszáll ás Mécsvirág u" 600

CsászfuszáIIás Aranytiirt u. 130

CstíszárszállIá.s Gyónglperj e u. 17a

Császéttsállás Prá&ány u. 12a
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i'sliszái-szá]]ás Pá&án,v köz 50

a SásZáIsZáliá] Kár,ász u. 1500

as.ásZáIsZállás BúZaViIág u. l!i0

Cs.:sZarszáiiás Bogíiícs u. 400

as ísZársZáljá!i Kankalin u. 800

Csliszárszái]á:; Pikkely u. 210

Cstlszárszá]lás 'í'isza.rirág u, L5,7 a

F;Isósima-Alsóbatiuli !r. öSszekötó és ié6ége 59c0

ke rtyáros sziIom u. 66a

Ke í],,áíos SoltéSZ I. u. 730

Ke rtr, áros Bükréta u. 950

Ke:tli oS Hóvirág u. ] 000

Ke:tyároS Muskátii u. 48C

O§sze§en: 1,22939
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