VÁLLALKOZÁSI SZERZÓDÉS
(03. rész)

ame|y létrejött egyrészől a NYÍRW Nonprofit Kft. (,t400 Nyíregyháza Tüzér utca 24. szitm, adlszárrn:
103633l5-2-15, cégegyzékszáttt: Cg.l5-09-060275, képviselő: Dr. Pazonyi Péter ügyvezető) milt m€grendelő
(továbbiakban: Megrendeló), másrészról
silimon I§tVán e8yéni vá a|kozó (szé.khely: 4552 Napkor, llona u, 4., adószám: 58852033-2-35,
cégegyzékszírnlegyénivállalkozói nyiIvántartási szám: 31444691) mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)
között az alulííott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

A szezódés megkötésének elóZnénye:
A Megrendeló
Vállalkozó
Szerzódö

a

a Kbt. l l2- § (1) bekezdés b) pontja szerint nyílt közbeszerzési eljfuást fol}tatott 1e, mely során a
sorsolás eredményeként az eljárá§ nyerteséül lett kihirdetve, így jött létre a szeruődés.

köZjegyzói

Felek rögzítik, hogy a

NYÍRW Nonprofit Kft. Nlregyháza Me$/ei Jogú Város Önkormanyzatának
A fulajdonossal kötött köZszolgáltatási sz€rződés alapján a

l00.%-os fulajdonában álIó gazdasági társaság.

NYIRW Nonproíit Kft.

1átja el a közterület-fenntartási

feladatokat, ennek keretén belül a f[inyíúsi munkákat is.

l,/ A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elválla|.ja a Megrendeló külön írásos megrendelése alapján (e-

mail vagy fax) a szerzódés idótartama alatt 8 alkalommal a Nyíregyháza }Íszaki alközpont é§ 8 Krlidy
lakótelepen a ffinyírási feladatok elvé9ését,a köZbeszerzéSi eljfurisban rögzitett műszaki leínás alapján.

Az lrásos megrendelés

aZ alábbiakat tartalmazza,, amunkateriilet behatárolása,
megjelölése, a teljesítés határideje.

A Nyiregyháza,

Észki alközpont

é§ 9

a

munkaterület nagyságának pontos

Knidy lakótelep fíiDyirással érintett t€rületének

nagy94ga: 103.2'74 m1

A Vállalkozó az idójánás fiiggvényébena megrendeléstól sámított 2 munkanapon belül köt€l€s
a fiinyírási munkát
megkezdeni, azt folyamatosan végemi, illetve a m€grendelésben meghatározott idöpontig befejemi.
2,1 Jelen
3./

válla|kozási szerzódés időtartama: 2022. április 0|. -2022. noy€mber

30.

Vállalkozói díj:

Munkr

vál|alkozói díi

m€gneYezése

Fúnyírásimunkák
Szeródó Felek rögzítil hogy
díjat nem követelhet

a

7._Fum' + ÁFA"/alkalom

vállalkozói díj a Vállalkozó mindennemíi kö|tségét fedezi,

a

Vállalkozó ezen felül

a Megrendelótöl.

4.1 Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendeló elóleget nem fizet. A Vállalkozó havonkénti gyakorisággal
jogosult számlát ben).újtani. A Megrendeló a Yáltalkozói dúat a vállalkozó által szabályszeriíen kiállított számla
kéáezvételétól sámított 30 napon belul átutalá§sal köteles megfizetni a Kbt. l35. § (l),(5),(6) bekezdései és a
Ptk. ó:l30 §. (1) - (2) bekezdés rendelkezesei szerint. Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén a Ptk. 6:155, §
rendelkezései irányadóak.

Szerzödó

Felek megállapítják, hogy az elszámolás, illetve teljesítésigazolás kiállításának alapját képezi

Nyíregyhiáza Megyei Jogú VráLros zöldfeliiletéról készített felmérésben szereplő adat (m2).

Szerzódó Fetek rögzítik, hogy a sámla benyújüísának feltétele: a Megrendeló által kiállított teljesitési igazolás.

,
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5,/ Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó a teliesité§i hataridó (a Megrendeló megrendelésében foglalt
teljesítési hatriLridó) napját követóen kótbér fizetésére köteles, mgl}Trgk mértékeminden késedelínesen megkezdett
nap után a megíendelés összegének 5 o/o-a, maximum 25 o/o-a. A késedelembe esés napja a Me$endeló írásos
megrendelésében meghatározott teljesítésihaáridót követó napon kezdódik. A Vá]ialkozó a teljesítés
meghiúsulása esetén aZ alábbi kötbér összegét köteles megfizetni:
- a

vállalkozói díj összegének 30

7o-a.

A kötbér köVet€lése mellett a M€grendeló
egyéb jogait is.

érvényesíthetiaz azt meghaladó kárát és a szerzódésszegésból eredó

6,/ szerződó Felek megegyeznek abban, hogy a Vállalkozó munkaterületének balesetmentes üzemvitele a
Vállalkozó kötelessége, a munkálatokat végzók munkavédelmi és balesetvédelmi kioktaúísával együtt. Baleset
bekövetkezése esetén mindememű felelósség kizírólag a Vállalkozót terheli.

'7./ Szerződő Felek megegyeznek arról, hogy a Vállalkozó a munkavégzés ideje alatt kóteles grrndoskodni a
vagyonvédelemró| és axról, hogy a kömyezet legkisebb zavanisával végezze el a munkát.

A Vállalkozó kijelenti, hogy az l,/ pontban m€ghatározott munka elvégzéséhezszükséges szakértelemmel és
engedélyekkel, Yalamint személyi és trirgyi feltérelekkel rendelkezik. A vállalkozó a szerződés teLiesitése során
kiiteles betartani a vonatkozó jogszabályi, hatósági és egyéb elóírásokat, szabványokat, ilktve szakmai
kóvetelményeket. Vállalkozó köteles a jogszabályoknak, illetve egyéb előírásoknak meg nem feleló
munkavégésból, illetve hibás teljesítésből eredó mindennemű kiárt a Megrendeló, illefue jelen vállalkozísi
szerződéssel összefuggésben harmadik személynek okozott károkat a károsult részéremegtéríteni.
8./

9.1 Yállalkozó

a

Megrende|ó utasitása szerint köteles eljárni.

AZ utasíás nem terjeüet ki

tevékenység

megszervezésére és nem teheti a teljesitést terhesebbé.

l0./ Megrendelö a Vállalkozó

tevékenységétbIíLrmikor ellenórizheti.

A Vállalkozo nem

mentesül a

szerződésszegés jogköyetkezményei alól amiatt. hogy a Megíendelő a Vállalkozó teYékenységétnem, vagy nem

megfelelően ellenóriae.
l

] ./

Aki

a szerzódés megszegésével a mrásik félnek káLrt okoz, köteles azt megtériteni. Mentesül a felelösség alól.

ha bizonyítja, hogy a szerzódésszegést ellenórzési körén kívúlesó, a szerzódéskótés idópontjában elóre nem
látható körülmény okoáa és nem vot elvárható, hogy a köIülmén},t elkelülje vagy a kárt elháritsa.
12./ Felek haladéktalanul kötelesek egymást ért€síteni minden olyan körtllményföl,

amely a jelen szerzódésben

Iögzített együttmúkódésiiket hátrányosan érintené, vagy az abban foglaltak teljesítésétlehetetleDné tenné.

13./ Amennyiben a Szerzódó Felek bármelyike jelen vállalkozási szerzódésben foglalt bármely kötelez€ttségét
sú|yosan megszegi, a másik fól jogosult a szeízódésíazoímali hatállyal felmondani, Azonnali hatályú felmondás
esetén a Megrendeló fenntartja magának ajogot a szerzódésszegésból eredójogai érvényesítésére,
ideénve a kárai
megtérítéséreYaló jogot iS.

l4./ Vállalkozójogosult alvállalkozók igénybevélelére. A Kbt. l38. § (3) bekezdése a]apján vállalkozó a szerződés
megkötésének idópontjában majd - a késóbb bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés te|jesítésének
idótartama alatt köteles elózetesen Megrendelónek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen
tui az elérhetóség, valamint a képviseletre jogosult me&ielölésével) amely résa vesz a szerzódés teljesitésében.
A Vállalkozó a szerződés teljesítésénekidótanama alatt köteles a Megrendelót tájékoztatni az alvállalkozók
bejelentésében közölt adatainak változáSáfól.
A Vállalközó a szerzódésbe foglaltán nyilatko2:ik arról, hogy a szerzódés teljesítéséheznem ve!;z igénybe a
közbeszerzési eljárásban előírt kiáró okok hatilya alatt álló alvállalkozót.
vállalkozó a jogosan igénybe vett alvál]alkozóén úgy felel, mintha a munkát maga végezte voha. Alvállalkozó
jogosulatlan igénybevételeesetén pedig íele|ós minden olyan kárért is, ame|y anélkül nem követk€zett volna be.
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l5./ A Felek rögzitik a Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapján, hogy a Megrendeló köteles a szerzódést felmondani,
ha

a,) a Vállalkozó vonatkozi§ában kózvetetten vagy köZvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg a
Kbt. 62. § (l ) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatarozott feltételeknek.

b) aVáLlalkozó közvetetten vagy közvetlenü| 25%_ot meghaladó tulajdoni részesedéstszerez valamely olyan
jogi személy vagy személyesjoga szerintjogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés

k) pont kb) alpontjában meghatáfozott feltételeknek.

16./ A Felek a Kbt.136.§ (l) bekezdése alapján rögzítik, hogy a Vállalkozó n€m íizet, ill€tve számol el a
szerzódés teljesítésévelöSszefiiggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (l) bekezdés ka-kb) alpontja
szerinti fehételeknek nem megfeleló táísaság tekintetében merü]nek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles
jövedelrnének csökkentésére alkalmasak.

A vállalkozó köteles a szerzódés teljesítésénekteljes idótartama alatt tulajdono§i szerkezetét a Megrendeló

számára megismerhetóvé tenni és a Kbt.l43. § (3) bekezdés szerinti ügyletekról a Megrendelőt hatadéktalanul
értesíteni.

KaDcsolattartó személy€k:
Megrendeló részéröl:
Ngy: Kiizrnér László
Telefon: 06-30/847_792 l

l 7,/

E-mail

:

kazíner,laszlo@nyirvv,hu

vállalkozó részéről:
Né11 Silimon Istvli,n

Telefon: 06-30/983-52ó9
E-mail: silimon.istvan@freemail.hu

l8./ A Szerzódó Felek megállapodnak abban, hogy a jelen vállalkoási szerzödésból eledó esetleges vitás
kérdéseket üí,rgyalásos úton íendezik, ennek eredmén),telensége esetén kikötik a nylregyházi szekhelyü
hatáskörrel rendelkezó bíró§8 kiárólagos illetékességét,amelynek mindenkor alávetik magukat.
l9./ Jelen vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésektekintetében az fuajánlatkérés iratanyaga, a Polgári
szó16 2013, évi V. törvény, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az

Törvénykönywól
irányadóak.

Szerádó Felek jelen vállalkoási szeízódést kölcsónös

elolvasás és értelmezés utián, mint akaratukkal és

nyilatkozatukkal mindenben megegyezót jóvráiragyólag aláírták.

Ny Ííegyhá?a, 2022. március 22.

NYiRW NonprofitKfL,
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