v Áll- al-xo z Ást §zERzóDÉs
(04. rész)

amely létrejőtt eg}Tészlől a
l

NYÍRvv Nonprofit Kft.

(4400 Nyíregyhráza, Tilzér utca

24.

szám, adőszám:

03633 15_2-1 5, cégjegyzékszám: Cg,1 5-09-060275. képviseló: Dr. Pazonyi Péter ügyvezető) mint megrendelő

(továbbiakban: Megr€ndelő).

másIészról

Silimon l§tyán €gyéni yállalkozó (széklrely: 4552 Napkor. llona u. .1,, adószám:

58852033-2-35.
cég|egyzékszám/egyéniválIalkozói nyilvántaításj szám: 3144469i) mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)
köZött aZ alulííottnapon és helven. aZ alábbi feltételekkel:

A szerződés megkötésének eiózmónve;

A Megrendeló

a Kbt. l l2. § (l) bekezdés b) pont_ja szelint nyílt köZbeszerzési eljárást folytatott ]e, melv Soran a
Vállaikozó a köZbeSZeIZéSi el.járás Soríína legalacsonyabb összegú árat tartalmazó ajánlatot nyújtotta be, ennek
eredmén; ekent iöft lerre a szerzödé5.

NYiRVV Nonprofit Kft, Nl iregylráza Megyei Jogú Város önkorman1 zatá nak
100.%-os tulajdonában álIó gazdasági társaság, A tulajdonossal kötött köZszolgá|tatási szerzódés alapján a
NYIRVV Nonplotit Kft. láüa el a köZterület-fenntartási feladatokat, ennek kel€tén belül a 1ünyírási munkákat is,
SZerZodö Fclek rögzilik. hog) a

l./ A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Meglendelő kiilön írásos megrendelése alapján (e_
mail vagy iax) a szerzódés idótartama alatt 8 alkalommal a Nyíregyháza Eszaki körúton a fúnyírásifeladatok
elvégzését,a közbeszerzéSi eljárásban lögzített műszaki leírás alapján.

Az

Írásos megrcndelés aZ alábbiakat tartalmazza: a munkaterú]et behatárolása, a munkaterület nagyságának pontos

m€gielölése,

a

teljesítés határideje.

A Nyíregyháza, Északi körút fiinyíIással érintett terii|etének nagysága: l58.921 m'
A Vállalkozó az idójárás 1iiggvényében a megrendeléstól Számított 2 munkanapon belül kóteles a fúnyírási munkát
megkezdeni, azt folyamatosan végezni, illetve a megrendelésben meghatfuozott időpontjg befejemi.
2./ Jelen
3./

vállalkozási szerződés időtartama: 2022. április 0l, - 2022. november 30.

Vállalkozói díj:

Munka mecnevezése
Fűnyírási munkák

vállalkozói díi
8.-FVm' + ÁFA/elkalom

Szerződő Felek rögzítik, hogy a válla]kozói díj a Vállalkozó mindennemű költségét fedezi, a Vállalkozó ezen íblül
díjat nem követeihet a Megrendelótől.

4./ Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendeló elóleget nem fizet, A Vállalkozó havonkénti gyakorisággal
jogosult számlát benyújtani, A Me$endeló a vállalkozói díjat a Vátlalkozó által szabályszerúen kiállított számla
kéáezvételétől számított 30 napon belül átutalással köteles megfizetni a Kbt. l35. § (r),(5).(6) bekezdései és a
Ptk. 6:130 §. (1) (2) bekezdés rendelkezései szerint. Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén a Ptk, 6;155. §
rendelkezései irán),adóak,
Szerződó Felek megátlapítják, hogy az elszámolás, illetve te]jesítés igazo|ás kiállításának alapját képezi
Nyíregyháza Megyei Jogú Város zöldfe]ületéról készített felmérésben szerepló adat (m?).
Szeízódő Felek rögzitik, hogy a Számla benyújtásának feltétele: a MegrendeIó által kiállított teljesítésiigazolás,
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5,i l(ésedelmes teljesítés esetén a \/állalkozó a teljesítésihatárid(i (a Megrendelő megrendeJésében íbglalt

teljesítési hatfuidó) nap.iát követóen kijtbéI fizelé!;ére köteles. melynek mértékeminden késedelmesen nregkezdett
nap után a mcgrendeJés összegének :i 9;-a. maxjmum 25 %-a. A késedelembe esés napja a Megrendeló irá\os
mggrendelésében meghaüáíozott te]ie§ítési határidőt követó napon kezdódik. A Válialkozó a teÜesítés
m9ghiúsulása eSetén az alábbi kötbér összegét köteles megfizemi:
- a

válla]kozói díj összegének 30 %-a

A

](ötbér követelése mellett a Megrendeló érvényesíthetiaz
egl,éb jogait is.

aa meghaladó kárát

éS a szerzódésszegésbő] eredó

6.1 Szerzódő Felek megegyeznek abban, hog1, a VáLlalkozó munkaterületének ba]esetmentes iizemvitele a
Viillalkozó kötelessége. a munkálatokat végzők munkavédelmi és balesetvédelmi kioktatásával együtt. Baleset
beköYetkezéSe esetén mindennemű felelősség kizlárólag a VáIlalkozót terheli.

7,,' Szerzódó Fclek megegyeznek ar.ól. hogy a vállalkozó a munkavégzéSideje alatt köteles gcndoskodni a
vagyonvédelemról és arról. hogy a környezet 1€gkisebb zaya-rásával végezze el a munkát.

A Vállalkozó kijelenti, hogy aZ

l./' pontban neghatarozott munka elvégzéséhezszükséges szakérte]emmel ós
yaiamint
személ},i
és
tárg) i feltételekke] rendelkezik_ A vállalkozó a szerzódés teljesítése sorin
engedélyekliel,
ka.le]es betafiani a vonatkozó jogszabályi, hatósági és egyéb elóírásokat, szab!ányokat, illetve szakmai
ka,vete]ményeket. Vállalkozó köteles a jogszabályoknak, illetve egyéb elóíásoknak meg nem feleló
m .rnkavégzésből, illetve hibás teljesítéSből erecó mindennemú kilrt a Megrendelő. illetve jeien vállalkozási
sZlrZódéSSel összeíiiggésben harmadik személynek okozott kfuokat a káloSult réSZéremegtéIíteni.
8. '

a Meglendeló utasítáSa szerint köteleS eljámi,
m]gsZenezéséíe és nem teheti a teljesitéSl telhesebbé.
9.,' Vállalkozó

lC]

Megrendeló

a

AZ utasitás nem terjedhet ki

Válla]kozó tevéken},ségÉlbármikor eilenóriáeti,

A

tevékenyseg

Vá]lalkozó nem mentesü]

a

"
szerződésszegés
.|ogkóvetkezmény,ei a]ól amiatt, hogy a Megrendelö a Vállalkozó tevékenységétnem, vagy nem
m:gfelelóen ellenól,izte.
l

1.1

Aki

a szerzódés megszegésével

a,

násik félnek kán okoz. kóteles aá megíéríteni.Mentesül

a felelósség aló[,

ha bizon),itia, hogy a szerzódésszegést ellenórz:ési köIé[ kívül esó. a szelződéskötés időponüában elóre nem
lálható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a kórülmélyt elkeíülje Vagy a kárt elhárítsa.

1:.i Felek haladéktalanul kötelesek egymást értrlsiteni minden olyan köúlménytól. amely a jelen szerzódésben
riigzített együttmúködéSúket hátrán},c,San éIintené,vagy az abban foglaltak teljeSitéSét lehetetlenné tenné1j.,' Amenn}iben a szerzódó Felek bármelyike jelen vállalkozási szerzódésben foglalt bámely kaitelezettségét
másik fél jogosuJt a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Azomali hatályú felmondás
esetén a Megrendeló f'enntartja magárrak ajogot a szerzódésszegésbó] eredőjogai érvényesitésére,id,réfive a kárai
m3gtéIítésérevaló jogot is.
sú|_,-osan megszegi, a

1i.,i Vá|lalkozójogosult

alvállalkozók igénybevélelére. A Kbt. l 38.

§ (3)

bekezdése alapján VállaIkoZó a sZerZódéS

n.gkötésének idópontjában majd - a késóbb bevont alvállalkozók tekintetében a szerzödés

l.el.iesítésének

idótailama alati köteles elóZeteSerl Megrendelónek valamennyi olyan alválla]kozó1 bejelenteni (a fiegnevezésen
tú[aZ elérhetóSég. Yalamint a képviseIetre .jogosr-LIt megjelölésével) amely részt vesz a SZerZódés teljl]sítésében.
A Vállalkozó a szerzódés te]jesítésen€k idótaflama alalt köteies a Megrendelót tájékoztatni az alvállalkozók
bejelentésében közöIt

A Vállalkozó a

adatainak változásáró].

szerzódésbe fbglaltan nyi]atko;zik arróI. hogy a szerzódés teljesítéséheznem veiz igénybe a
ki,:zbeszerzési eljárásban eIőifi kizitó okok hatál,Va alatt á|ló alvállalkozót.
Vi]ialkoz(r a jogosan igénybe vett al,vállalkozóért úgy felel. mintha a munkát maga végeáe yo]na, Alvállalkozó
joqlosuIatlan igénybevételeesetén pe.lig felelós nrinden olyan kárért is. amely anélkül nem következl:tt vo]na be.
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l5./ A Felek

r€zítik

a Kbt, l43.§ (3) bekezdése atapjrin, hogy a Megrendelő köteles a §zerzódést felmondani,

ha

a) a Yállalkozó vonatkoásában köZvetetten Vagy közvetlenül 25%_ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szerv€zet, amely nem felel meg a
Kbt. 62. § (l) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatáfozott feltételeknek.

Ó) a VálIalkozó közvetetten vagy közvetlenül 259lo-ot meghaladó tulajdoni részesedéstszeíez valamely olyan
jogi személy vagy személyesjoga szerintjogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 62. § ( l ) bekezdés

k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételekn€k.

lÓ./ A Felek a Kbt.136.§ (1) bekezdése alapjá,n rögzítik, hogy a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a
szerződés teljesítésévelösszeffiggésben olyan költsé8eket, melyek a Kbt. 62. § (l) bekezdés ka-kb) alpontja
szerinti feltét€leknek nem megfeleló társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adókóteles
jövedelrnének csökkentésére alkalmasak.

A Vállalkozó

köteles a szerződés teüesítésénekteües idótartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeló
KbLl43. § (3) bekezdés szerinti ügyleteköl a Megrende|ót haladéktalanul

számára megismerhetővé tenni és a
értesíteni,
l

7./ Kapcsolanaft ó személYek:

Meerendeló részéről:
Néy: Kláamér László

921
E-mail: kazmer. laszlo@nyirw.hu
T e|efon]. 06-30 l 84'l -'l

vállalkozó részéról:

Né]r silimon tstván
Telefon

:

0ó_30/983-5269

E-mail: si]imon.istvan@íieemail.hu

l8./ A §zerződó Felek megállapodnak abban, hogy a jelen vállalkoási szerzódésböl eredő esetleges vitás
kérdéseket tárgyalásos úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén kikötik a nyíregyhráai székhelyü,
hatriskörrel rendelkező bíróságkizfuólagos illeték€sségét, amelyrrek mindenkor alávetik magukat.
l9./ Jelen vállalkozási szerzódésben n€m szabáLlyozott kérdésektekintetében az árajánlatkérés iratanyaga, a Polgári

Törvénykönyyról
irányadóak.

szóló 2013. évi V. törvény, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az

Szerzódő Felek jelen vállalkozási szevódést kölcsönös

elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és

nyilatkozatukkal mindenben megegyezót jóváhagyólag aláínák,

Nyír egyháza, 2022, március 22.
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