
VÁ LLALKOZÁSI SZERZÓDÉ,S
(05. rész)

amely létrejött eg}Tészról a FIYÍRW Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Tüzér utca 2-4. szÁm, adószám,.

103633l5-2-15, cégjegyzékszám: cg. 1 5-09-060275, képviselő: Dr. Pazo yi Péteí ügyvezető) mirrt megrendelő
(továbbiakban: Megrendeló), másrészról
Silimon István €gyéni Yállalkozó (székhely: 4552 Napkor, Ilona u. 4., adósám: 58852033-2-35,
cégsegyzékszfur/egyéni vállalkozói nyilvántartlási szám: 31444691) mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)
között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

A sz€rzódés megkötésének elózaénve:

A Megrendelő a Kbt. l 12. § (l) bekezdés b) ponüa szerint nyílt köZbeszerzési eUárást fol},tatott le, mely során a
Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során a legalacsonyabb ősszegú árat taítalmazó ajánlatot nyújtotta be, ennek
eredményeként jött létre a szerzódés.

Szerzódó Felek rögzítik, hogy a NYÍRVV Nonpíofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormrányzatának
100 %_os tulajdonában álló gazdasági tírsaság, A trrlajdonossal kötött közszolgáltaási szerzódés alapján a
NYiRW Nonprofit Kft. látja el a közterül€t-fenntartási feladatokat, ennek keretén belül a fiinyírási munkákat is.

1,/ A Megrendelö megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Megrendelö kiilón írásos megrendelése alapján (e-

mail vagy fax) a szeródés időtartama alatt 8 alkalommal Nyiregyháza Jósaváro§ban a ffinyírási feladatok
elvégzését, a közbeszerzési eljárásban rögzitett múszaki leírás alapján.

Az írásos megrendelés az alábbiakat tartalnazza: a munkaterület behaárolása, a munkaterület nag)i ságáúak pontos
megjelölése, a teljesítés határideje.

A Nyíregyház& Jó§aváros fiinyíással érintett terül€tén€k nagysága:292-187 m2

A Vállalkozó az idöjárás íüggvényében a megrendeléstől szímított 2 munka apon beliil köteles a filnyirási munkát
megkezdeni, aa folyamatosan végezni, illetve a megrendelésben meghatározott idöpontig befejemi.

2./ Jelen vállalkozási szerzódés idótartama: 2022. áprili§ 01. - 2022. november 30.

3./ Vállalkozói díj:

Munkr megnevezése vállalkoái díi
Fünvírási munkák 8._Ft/m2 + ÁFÁ./a lkalom

Szerzódó Felek rögzítik, hogy a vállalkozói d|i a Vállalkoá mindennemű költségét fedezi, a Vrállalkozó ezen felül
düai nem követelhet a Megrendelótól.

4.1 Szeíződí Felek rögzítik, hogy a Megrendeló e|öle8et nem fizet. A Vállalkoó havonkénti gyakorisággal
jogosult szímlát benyújtani. A Megrgndeló a vállalkozói díjat a vállalkozó által szabályszerúen kiállított sámla
kéáezvételétől sámított 30 napon belül átutalás§al köteles megfizetni a Kbt. l35. § (l),(5),(6) bekezdései és a
Ptk. 6:130 §. (l) - (2) bekezdés rendelkezései szerint. Késede]mes pénzügyi teljesítés esetén a Ptk. 6;155. §
rendelkezései irányadóak.

Szerzódó Felek megállapítják, hogy az elsámolás, illetve teljesítés igazolás kiállítá§ának alapját képezi
Nyíregyháza Megyei Jogú Város zöldfelületéról készített felmérésben szer€pló adat (m').

Szeródö Felek rögzítik, hogy a sámla ben}ujtrisfuak felteíele: a Megrendeló által kiállított teljesítési igazoltís.
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5./ Késedelmes teljesítés esetén a Vá|lalkozó a teljesítési határidó (a Megrendeló megrendelésében foglalt
teljesíté§i hatfuidó) napját követően kötbér fizelésér€ köteles, melynek mértéke minden késedelmesen megkezdett
nap uán a megrend€lés összegének 5 yo-a, ma,\imum 25 o/o-a. A késedelembe esés napja a Megrendelő írásos
megrendelésében meghatáfozott te|jesítési haüíridót követó napon kezdódik. A Vállalkozó 8 t€ljesítés
meghiúsulása esetén az alábbi kötbér ósszegét köteles megfiZetni:

- a vállalkozói díj összegének 30 o/o-a.

A kötbér követelése mellett a Megrendeló érvényesítheti az azt megbaladó kiirát és a szerzódésszegésból eredó
egyébjogait is.

6.1 Szprződő Felek megegyeznek abban, hogy a Vállalkozó munkateriiletének balesetmentes üzemvitele a
Vállalkozó kötelessége, a munkálatokat végzók munkavédelmi és balesetvédelmi kioktatásával együtt. Baleset
bekövetkezése esetén mindennemű felelósség kiárólag a Vállalkozót terheli.

7.1 szerződő Felek megegyemek arról, hogy a vállalkozó a munkavégzés ideje alatt köteles gondoskodni a
vagyonvédelemról és anól, hogy a kömyezet Jegkisebb zavarfuával végezze el a munkát.

8./ A Vállalkozó kijelenti, hogy az l./ pontban meghatározotl munka elvégzéséhez szükséges szakértelerrrmel és
engedélyekkel, valamint személyi és tárgyi feltl9telekkel rendelkezik. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során
kóteles betartani a Yonatkozó jogszabályi, hatósági és egyéb elóiíásokat, szabványokat, illetve szakmai
követelményeket. Vállalkozó köteles a jogszabályoknak, illetve egyéb elóirásoknak meg nem lelelő
munkavégzésból, illetve hibás teljesítésból eredó mindennemú kárt a Megrendelő, illetve jelen vállalkozási
Szerződéssel összefiiggésben harmadik személynek okozott kii,íokat a károsult részére megtédteni.

9./ Vállalkozó a Megrendeló utasítása szerint köteles eljámi. Az utasíüis nem terj€űet ki tevékenység
megszeívezésére és nem teh€ti a teljesítést terhesebbé.

t0./ Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét bármikor ellenóriáeti. A vállalkozó nem mentesül a
sr:erzódésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy a Megrendeló a Vállalkozó tevékenységét nem, vagy nem
megfelelóen ellenóriae.

1 1./ Aki a szerzódés megszegésével a má6ik félnek kárt okoz, köteles aá megtéríteni. Mentesül a lelelósséB alól,
ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenórzesi körén kívül esó, a szerződéskötés idópontjában elóre nem
látható körülmény okoáa és nem volt elvlfuható, hogy a köriilmény,t elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

]2./ Fe]ek haladél(alanul kötelesek egymást értesíteni minden olyan kórúlményról, amely a jelen szerzódésben
rögzített együttmúködésüket hátrányosan érintené, Ya8y aZ abban foglaltak teljesítését l€hetetlenné tenné.

13./ Amennyiben a Szerzódó Felek bármelyike jelen vállalkoási szerzódésben foglalt bármely kőtelezettségét
srllyosan megszegi, a másik fél jogosult a szerzödést azonnali hatállyal felmondani. Azonnali hatályú felrnondás
esetén a Megíendelő fenntartja magának ajogot a szerzódésszegésből eredöjogai érvényesítésére, ideértve a kfuai
megté tésére való jogot is.

14./ Vállalkozójogo§ult alVállalkozók igénybevélelére. A Kbt. 13 8. § (3) bekezdése alapján Vállalkozó a szerzódés
megkötésének idópontjában majd - a késóbb bevont alvállalkoók tekintetében - a szerádés teljesítésének
idótartama alatt kóteles elóZete§en Megrendelónek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen
túl az elérhetóség, valamint a képvise letre jogosult megjelölésével) amely részt vesz a szerzódés teljesítésében.
A Vállalkozó a szerzódés teljesítesének idótartama alatt köteles a Megrendelót íajékozbmi az alvállalkozók
beieientésében közölt adatainak válto,,ásáról.
A Vállalkozó a szerződésbe foglaltan nyilatkozik anól, hogy a szerződés teljesítéséh€z nem vesz igénybe a
közbeszerzési eljfuri§ban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.
Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóéít úgy felel, mintha a munkát maga végeáe Yolna. Alvállalkozó
jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan ki,rén is, amely anélkúl nem következett volna be,
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15./ A Fel€k lögzitik a Kbt. l43.§ (3) bekezdése alapján, hogy a Megrendeló köteles a szeródést felmondani,
ha

a) a Yá|Ialkozó vonatkozásában közvetett€n vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezÉt, amely nem felel meg a

Kbt. 62. § (l) bekezdés k) pont kb) alponüában meghatiáíozott felteteleknek.

ái a vállalkozó köZvetetten vagy közvetlenül 25ol-ot meghaladó fulajdoni íészesedést szerez valamely olyan
jogi személy vagy személyesjoga szerintjogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (l) bekezdés
k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek.

16./ A Felek a Kbt.136.§ (1) bekezdése alapján rögzítik, hogy a Vállalkozó nem fiZet, illetve számol el a
szerzfiés teliesiésével összeíiiggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (l) bekezdés kq,kb) alpoírtja
szelinti feltételeknek nem megfeleló táísaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vál|alkozó adóköteles

.jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

A Vállalkozó kötel€s a szerzódés teliesítésének teli€s idótartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő
sámára megismerhetóvé tenni és a Kbt.l43. § (3) bekezdés szerinti ügyletekól a Megr€ndelót haladéktalanul
értesíteni.

l 7./ KaDcsolattartó személyek:
Megrendelő részéról:

Néy: Kázrnér László
T elefon: 06-30 / 847 -7 92l
E-mail: kazmer.laszlo@nyirw.hu

vállalkozó részéról:
}l!i4 Silimon lstván
Telefon: 0ó-30/983-52ó9
E-mail: silimon.istvan@fieemail.hu

l8./ A Szerződó Felek megállapodnak abban, hogy a jelen vállalkoási szerzódésból eredö esetleges vitás
kérdéseket táígyalásos úton rendezik, ennek eredmén}telensége esetén kikótik a nyiregyházi székhelyü,
hatáskörrel rendelkezö bíóság kizirólagos illetékességét, ame§,nek mindenkor alávetik magukat.

l9./ Jelen vállalkozási szerzódésben nem szabályozott kérdések tekintetében az árajánlatkérés iratanyaga, a PolgriLri

Tórvénykönyvról szóló 2013. évi v. törvény, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.

Szerződó Felek jelen vállalkoási szerzódést kölcsónös elolyasiis és értelmezés utián, mint akaratukkal és

nyilatkozatukkal mindenben megegyezót jóváüagyól€ aláírtá*.

Nyíregyháza, 2022. március 22.
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