VALLALKOZASr SZERZODES
(0t.rész)

amely iétfejött egyrésaól a

NYÍRW Nonprofit Kft.

(4400 Nyíregyháza, Tiizér utca 2-4. szám" adószám:

103633 l5-2- I 5, cégiegyzékszám: cg.l 5-09-060275, képviseló: Dr. Pazonyi Péter ügyvezetó) mint megrendelő

(továbbiakban: Megrendeló). másrészről

silimon IstYál €gyéni vállalkozó (székhe|y: 4552 Napkor, l|ona u. 4., adószám:

58852033-2-]5,

cégjegyzékszámi egyéni vállalkozói nyilvántanási szám:31444691) mint vállalkozó (továbbiakban: VáUaIkozó)
köZött aZ alulíIott napon és helyen, az alábbi feltéte]ekkel:

A szerzódés megkötósének

e]ózmén),e:

§ (l) bekezdés b) pontja szeíint nyilt közbeszerzési eljárást folytatott le, mely során a
Váilalkozó a köZbeSZerZéSi eljfuás Soíán a legalacsonyabb összegú fuat tartalmazó aján]atot nyújtotta be, emek

A Megrende]ő a Kbt. l12.

eredmenyckcnt jön léFe a szerzödés.

Szelzódó Felek lögzítik, hogy a NYÍRVV Nonprofit Kft, Nyíregyhiiza Megyei Jogú Város Önkormanlzaának
l00.%-os tulajdonában álló gazdasági trtsaság. A tulajdonossal kötött köZszolgálta!ísi szerzódéS alapján a
NYIRVV Nonprofit Kft. lá§a el a köáerü]et-fenntartási feladatokat, enrrek keretén belül a fiinyífási munkákat is.
1,i A Megrendeló megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Megrende]ö kü]ön irásos megrendeiése alapján (email vagy fax) a szerződés idótaltama alatt 8 alkalommal a Nyíregyháza Erkerri lakótelepen a liln}irásj fe]adatok
elvégzését,a köZbeszerzéSi eljfuásban rögzített múszaki leírás alapján,

Az írásos megrende]éS aZ alábbiakat tartalmazza:
me&ielöléSe. a telj€sités hatáIideje.

a

munkaterület behatáIolása,

A Nyíregyháza, Érk€rti lakótelep flinyirással érintett teíületéneknagysága:

a

munkaterület nagyságának pontos

I42.1

8l

m2

A Vállalkozó az idójárás fuggvényében a megrendeléstól számított 2 munkanapon belül köteles a fíinyírásj munkát
megkezdeni, azt folyamatosan végezni, illetve a megrendelésben ineghatározott idópontig befejemi,

2.,/JelenváIlalkozásiszerzödésidótafiama:2022.áprili§01,2022.november30.
3.1Vállalkozói dii:

Munka m€gnevezóse
Fűnyírási munkák

vállalkozói díi
8.-Ft/m'

+

ÁFÁ/alkalom

Szerzódó Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj a Vállalkozó mindennemű költségét fedezi, a Vállalkozó ezen felül
dúat nem követelhet a Megrendelótól.
4.1 Szeruődő Felek rögzítik, hogy a Megrendeló előleget nem íjzet. A Vállalkozó havonkénti gyakorisággal
jogosult Számlát benyújtani. A Megrendeló a Vállalkozói díjat a VálIa]koZó által szabályszerűen kiál]ított számla
kézhezvételétőlszámított 30 napon belül átutalással köteles megfiZetni a Kbt. 135. § (t),(5),(6) bekezdései és a
Ptk. 6:l30 §. (r) - (2) bekezdés rendelkezései szerint, Késedelmes pénzügyi teljesítéSesetén a Ptk. 6:155, §
rendelkezései irán5,adóak,

Szerződó Felek megállapitiák, hogy az elszámolás, illetve teljesítésigazolás kiállításanak alapját képezi
Nyiregyháza Megyei Jogú Város Zöldfe]ületéról készített fe]mérésben SzerepIó adat (m2).
Szerzódó Felek rögzítik, hogy a számla benyújtásának feltétele: a Meglende|ő áltai kiállított teljesítésiigazolás,

5,/ Késede]mes teljesités esetén a Vá]lalkozó a teljesítésihaáridó (a Megrendelő megrendelésében íbglalt
teljesítéSi hatfuidó) napját követóen kötbér fiZetéséreköteles, melynek mértékeminden késedelmesen megkezdett
nap után a megrendelés összegének 5 oá-a, maximum 25 7o-a.

*'X

_r?_6il-h

a Megrendr:ló írásos lnegíendeléSében meghatározott telje§ítési határidót llövetö
kez:dódik,,A Vállalkozó a te]jeSítés m3ghiúsuiása esetén aZ alábbi kötbér ösSzegét kötele§ mcgfizetni:

A l:ésedelernbe esés nap.ja
- a

napon

válJalkozói díj összegének 30 9ó-a

A

](ötbér követelése meliett a Megrei-rdelő éfvényesítlretiaZ azt meghaladó kárát é5 a szerzödésszegésból eredó
egyéb jogait is.

6., Szerzódó Fe]ek megegyeznek abban, hog1, a Vállalkozó munkaterü]etén€k balesetmentes iizemvitele a
Vlillalkozó kötele§sége, a munkálatokat végzők nunkavédelmj és balesetvédelmi kioktatásáVal együtt. BaIeset
beiiövetkezése esetén minderutemú feleJósség kiiárólag a Vá]lalkozót telheli.

'1.i Szerzódő Felek megegyeznek an"ól. hogy a Vállalkozó a munkavégzés ideje alatt köteies gondoskodni a
va!(yonvédelemről és arróI, hogy a környezet legkisebb zavarásával végezze el a munkát.

8,'A Vállalkozó kijelenti, hogy aZ l.i pontban nleghatározott munka elVégZéSéheZszükséges szakértelemmel éS
engedélyekkel, va]amint szernélyi és táIgyi fe]télelekkel rendelkezik, A Vállalkozó a szerződés teljesitése során
köteles betaúani a vonatkozó jogszabályi. hatósági és egyéb előirásokat. szabvályokat, illetve szakmai
követelményeket. Vállalkozó köteles

a

.jogszabályoknak, illetve egyéb előírásoknak meg nem tbJelő
a Megrendelő, i]letve je]en vállalkozási

nl lnkavégzésból. illetve hibás teljesítésból ere,ló mindennemú kárt

sz:rzódésse] összefuggésben hamadik személynek okozott kfuokat a káíoSu]t IéSZéIC megtédteni.

9,, Vállalkozó a Megrendeló utasílása szelint köteles eljárni- Az utasítás nem terjedhet ki tevékenyseg
mcgsz9rvezéSéíe éS nem teheti a teljerítést te.hesebbé.

10., Megrendeiő

a

Válla|kozó tevéken_vségttbánlikor ellenóriáeti.

A

Vál]a]kozó nem mentesül

a

sz3fzódésszegés jogkövetkezményei alóI amiatt, hogy a Megrendeló a Váilalkozó tevékenySégétne]n, vag) nen]
mr-,gfeIelóen ellenőriae,

l l./ Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a leIelósség alól,
ha bizon},itja, hogy a szerződésszegrlst el]enórzési körén kíYül eSó, a szerződéskötés idöpontiában előre nem
látlrató körülmény okoáa és nem Yolt elvárható. hogy a korü]mén}t elkefilje vagy a kárt elhfuitsa,
12,] Felek ha]adéktalanul kötelesek egymást értcsiteni minden olyan körülménylól, amely a jelen szerzódésben
íöJZítefi együttmúködésüket hátrányosan érinten,j, vagy az abban foglaitak teljesítésétl9hetetlenné tenné.

l3.,i Amennyiben a Szerzódó Felek bármell,ike jelen vállalkozási szerzödésben foglalt bámlely ka,teiezettségét
súlt osan megszegi, a másik fel jogosult a szerzódést azonnali hatállyal tblmondani. Azonnali hatál},ú felmondás
eSr]tén a Megrendelö fenotanja magának ajogot a Szerzódésszegésből eredójogai érvényesítésére.
ideértve a kfuai
nleqtéríté§érevaló iogot iS.

l4.1 Vállalkozó j ogosult alvállalkozók igénybeYete lére. A Kbt. l 3 8, § (3 ) bekezdése alap.ján Vállalkoz,5 a szeződés
mlrgkötésének időpontjában majd - a késóbb bevont alvállalkozók tekintetében - a szerzódés teljesitéSének
idijtartama alatt köteles e]ózetesen Megrendelőn9k valamennyi olyan alvállalkozót bejelentenj (a megnevezeSen
fu] aZ eléIhetóség, valamint a képviseletre jogosult megie]ölésével) amely résa vesZ a szelzódés teljesítésében,
A Váilalkozó a szerzódés teljesítésénekidőtartama alatt köteles a Megrendelót tájékozJatni az eLlváltalkozók

beielentésében köZölt

A

adatainak váltoj.ásárol.

Vál]alkozó a szerzódésbe foglaltan nyilatkozik anól. hogy a szerződés teljesítóséhez n€m v9!iz igény,be a

köZbesZerzési e]jfuásban e]óíft kizáró okok batál)/a alatt álló alvállalkozót.
Va]lalkozó ajogosan igénybe vett alYállalkozóéft úgy felel, mintha a munkát maga végezte Volna. Alvállalkozó
joi]osuIatlan igénybevéteie esetén pedig felelős nLinden olyan kárért is, amely anéIkül nem következott volna be.
15,/

ha

A Feiek rögzítik

a Kbt, i43.§

(.]],

bekezdése alapján. hogy a Megrendelő köte]es a szerzódést ftlmondanj,

d) a válla|kozó vonatkozásában közvetette vagy közvet]enüI 259;-ot meghaladó tulajdoni íészesedést

:;zerez valamely olyan.iogi személy vag1 szen:élyes joga szerint jogképes szervezet. amely nem 1'eJel meg a
Kbt. ó2. § (l) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatáxozott feltételelnek.

o,d-

§

=,a,_l*.N

*

b) a Y álla]koző közvetetten

vagy közvetlenül 25%o-ot meghaladó tu]ajdoni részesedéstszerez valamely o1yan
a Kbt. 62, § (l) bekezdés

jogi személy vagy személyesjoga szerintjogképes szervezetben, amel}, nem felel meg
k) pont kb) alpontjában meghatfuozott feltételeknek,

16.i A Felek a Kbt.l3ó.§ (1) bekezdése alapján rögzitik, hogy a Vállalkozó nem fizet. illetve számol e] a
szerzódés teljesitéséVe] összeliiggésben o]yan kö]tségeket, melvek a Kbt. 62. § (l) bekezdés ka-kb1 alpontla
szelinti feltételeknek nem megfele|ó társaság tekintetében meúlnek fel, és meiyek a Vállalkozó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

A Vállalkozó

kóte|es a szerzódés teljesítésénekteljes idótartama alatt tuiajdonosi Szelkezetét a Meglendteló
számára megismelhetóVé tenni és a Kbt.1,13. § (3) bekezdés szerinti ügyletekról a Megrendelőt haladéktalanu]
éIlesíteni.
17./

Kapq§olB@li§z@úibek:
vállalkozó részéról:
Név: Silimon Istvíáíl
Telefon: 06-30/983-5269
E-mail: silimon,istvan@freemail.hu

Megrendeló részeról:
Név: Ká,mér László
T elefon:. 06 3 0 l 847 -7 921
E-mail: kazmer.laszlo@nyirw.hu

18./ A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen vá]]a|kozási szerzódésböl eredő esetlcges vitás
kérdésekettárgyalásos úton Iendezik, ennek eredmén}te]ensége esetén kikötik a nyil,egyházi székhelyű,

rendelkezó bíróság kizárólagos illetékességét,amelynck mindenkor alávetik magukat.

hatáskörrel
19./ Je]en

vállalkozási szerzódósben nem szabályozott kérdésektek.intetében

Törvénykönyvról

aZ

árajánlatkérés iratanyaga. a Polgári

szóló 2013. évi V. törvény, illetve az egyr3b vonatkozó jogszabá|yok rendelkezésr:i az

irányadóak,

Sz,erzódő Felek jelen vállalkozási szerzódést kölcsönös
eIolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és
nyilatkozatukkal mindenben megegyezót j óváhag}i ólag alájrták,

Nyiregyháza. 2022. március 22.
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