VÁLLALKOZÁSI SZERZÓDÉS
(06- ré§z)

NYÍRW Nonproíit Kft. (4400 Nyíregyhiiza_ TüzéI utca 24. sám. adósám:
103633l5-2-15, cégjegyzékszám: Cg, l5 -09-0ó02? 5, képviseló: Dr_ Pazonyi Péter ügyvezetó) mint megrend€ló
(továbbiakban: Megrendeló), másrészró|
AGRO-FLOTT Termeló, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (szék}rely: 4532 N;,inura. Újmajor u, 5.7,. 0l23/44
adósúm: l32'74685-2-15. cégiegyzéksám/egyéni vállalkozói nyilvántaná§i sám: Cg: l5_09_069226, képviseló:
Dancs lIona ügyvezetó) mint Yállalkozó (továbbiakban: vállalkozó) között az aIulírott napon és helyen. az alábbi

amely létrejött eg),résTól a

feltéteIekke]:

A szerzódés megkötésének elóznénye:

A Meglendeló a Kbt, l12.

§ (1) bekezdés b) ponüa szerint nyilt köZbeszerzési €ljárii§t folytatott te, mely során a
Vá|lalkozó a közbeszerzési eüárás soriin a legalacsonyabb összegű árat tartalmazó ajánlatot nyújtotta be. ennek

credmenye[ént jön léne a szerzödés,

Szerzódó Felek rögzitik. hogy a NYÍRVV Nonprofit Kft, N)lregyháza Megyei Jogú Város Önkormánvzatánah
l00.%-os tulajdonában álló gazdasági társaság. A tulajdonossal kötött köZszolgáltatási szerzódés alapjan a
NYIRVV Nonprofit Kft. látja el a kóá€rüIet-fenntartiisi feladatokat. ennek keretén belül a ffinyírási munkákar is.
l./ A Megrendeló megrendeli, a Vállalkozó pedig elyá]lalja a Megrendeló külön irásos megrendelése alap.ián (email vagy fax) a szerzódés idótaítama alat1 8 alkalommal a Nyír€gyháza Kossuth u. környékén a flinyírási
|eIadatok eIvégzését,a közbeszerzési eljárásban rögzitett múszaki leírás alapján.

AZ irásos megrendelés az aIábbiakat tartalmazza; a munkaterillet behatáfoIása. a munkateíiilet nagyságának pontos
megie|ölése. a t€üesítés határideje.

A Nyiregyháza, Kos§uth u. környéke fúnyírással érintett teriiletének nagysága: 83.10l m]
A Vállalkozó az idöjárás fuggvényében a megrendeléstöl sámított 2 munkanapon belül köteles a fünyírási munkát
megkezdeni. azt fblyamatosan végezni, illetve a megrendelésben meghatározott időpontig befejezni.
2,i Jelen vállalkozási szerzódés idótanama: 2022. április 0l.
3,/

- 2022.

Dovember 30.

Vállalkozói dii:

vállalkozói díi
7.-Ft/m' + ÁFA/8lkalom

Münka m€gn€vezése
Fúnyírási munkák

Szerzódó Felek rögzítik. hogy a vállalkozói dij a Vállalkozó mindennemú költségét fedezi,
díjat nem kóvetelhet a Megrendelótól.
4..]

szerzódó Felek rögzítik. hogy a Megrendeló elóleget nem fizet.

A vállalkozó

a

Vállalkozó ezen fe]ül

havonkénti gyakorisággal

jogosuIt sámIát benyújtani, A Megrendeló a vállalkozói díjat a vállalkozó által szabályszerűen kiállitott sámla
kézhezvételétöI sámitott 30 napon belül átutalással kóteles megfiZehi a Kbt, l35. § (l),(5),(6) bekezdései és a
Ptk, 6:l30 §_ (1) - (2) bekezdés rendelkezései szerint, Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén a Ptk. 6:l55. §
rendelkezései irányadóak,

Szerzódó Felek megállapítják, hogy az elsámolás. ijletve teljeSités igazolás kiállitásának alapját kepezi
Nyíregyháza Megyei Jogú Város zöldfeiületérói készített feImérésbenszereplö adat (m:),

Szerzódö Felek rógzitik, hogy a szimla ben}-újtasának feltétele: a Megrendeló áItal kiállított teljesitési i3a2olás,
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5./ Késedelmes teljesités esetén a Vállalkozó a leljesitési határidó (a Megrendelő megrende)ésében loglalt
teIjesitési határidó) napját követóen kötbér fizetésére köteles. mel}rrek mértékeminden késerJelmesen megkez<lett
nap után a megrende|és összegének 5 %-4 maximum 25 9/o-a. A késedetembe e§és napja a Megrendeló irásos
megrendelésében m€ghatifuozotl teljesítésihatáridöt köYetó napon kczdódik.
meghiúsulása esetén az alábbi kötbéI ósszegét köteles megfizemi:

A

Váltalkozó

a

teliesíté§

- a vál|alkozói díj összegének 30 %_a,

A kötbér követelése mellett a MegIendeló érvényesíthetiaZ azt meghaladó káÉit és a szerzödésszegésbó| eredó
egyébjogait is.
Ó./ Szerzódó Felek megegyeznek abban, hogy a Vá|lalkozó munkaterületének balesetmentes üz€mvitel€
a
Vállalkozó kőtelessége. a munkálatokat végzök munkavédelmi és balesetvédelmj kioktatásáva] együtt. Baleset
bekövetkezése esetén mindennemü fe]elősség kiziró|a_s a Vállalkozót terheli.

7,/ Szerzódó Fe]ek m€gegyealek arról. hogy a Vállalkozó a munkavégzés ideje alatt kótetes gondoskodni a
vagyonvédelemröl és arról, hogy a kórnyezet legkisebb zavanisáva! végeize el a munkát.
8./ A Vállalkozó kijeIenti, hogy az I./ pontban meghatáIozott munka e|végzéséhezsátk§ége§ sakértelemmel és
engedélyekkeI. va|amint személyi és tárgyi fehételekkel rendelkezik. A Vállalkozó a szerzódés teljesítése során

köteles betartani a vonatkozó jogszabályi, hatósági és egyéb elöirásokat, szabYányokat, illetve szakmai
köyet€lményeket. Vállaikozó köíe]es a jogszabályoknak. illetve egyéb előírasoknak meg nem feleló
ntunkavégzésból. illetv€ hibiás teljesitésból eredó mindennemű kán a Megrendelő, illetve jelen vállalkoási
szerzódésse] összefuggésben harmadik személynek okozott károkat a ká.osult részéremegtériteni.

9.1 Vállalkozó

a

Megrende|ó utasitása szerint köteles eljárni,

megszerv€Zésére és nem t€heti

l0.1 Megrendelö

a

a teijesitést terhesebbé,

Az

utasitiis nem terjedhet

Vállalkozó tevékenységétbármikor ellenóriáeti.

A

ki

tevékenyseg

Vállalkozó nem mentesü!

a

szerzódésszegés jogkövetkezményei alóI amian. hogy a Megrendeló a vállalkozó tevékenysé8étnem, vagy nem
megfelelóen ellenórizte.
i l./ Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, kóteles azt megtériteni, Ment€sül a fe]e]ósség alól.
ha bizonyitja. hogy a szerzódésszegést ellenőrzési körén kívül esó, a szerzódéskötés idöpontjában elóre nem
látható körülmény okoáa és nenl volt elvárható. hogy a körülmén},t elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

i2,/ Fe]ek haladéktalanul kötelesek egymást értesíteni minden oIyan körülményról. amel5, a jelen szerzódésben
rógzitett €gyúttműködésüket hátrányosan érintené,vagy az abban foglaltak teljesitését lehetetlenné tenné.
13.,/Amennyiben a Szerzódö Felek bánnelyike jeien válIalkozási szerzódésben tbglalt bá!,mety köt€]ezettségét
súlyosan megszegi, a másik féljogosult a szerzódést azonnali haállyal felmondani. Azonnali hatályú felmondás
esetén a Megrendelö fenntartja magának ajogot a szerzódésszegésból eredőjogai érvénye§ítésére.
ideértve a káÉi
ínegtérítésére
való jo8ot is,
!4./ VáIialkozó jogosult alvállalkozók igénybevét€]ére. A Kbt. I38. § (3) bekezdése alapján Vállalkozó a szerzódés
m€gköté§ének időpontjában majd - a késóbb bevont alvállalkozók tekintetében - a szerzódés teljesílésének
idótartama alatt kötel9s elózetesen Megrendelónek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen
tul az elérhetóség. valamint a képViseletre jogosult megielölésével) amely IésZt vesz a szerzódés teljesítésében.

A Vállalkozó

a szerzödés teijesitésének idótartama alatt kóteles a Megíendelót tájékoáatni az alvállalkozók

beje|entésében közök

A Vállalkozó

adatainak váltoásríól.

a szerzódésbc ioglaltan nyi]atkozik arró|, hogy a szerzódés teijesítéséheznem ve§z igénybe a

kózbeszerzési eljárásban elóirt kiZáIó okok hatálya alatt álló alvállalkozót,
Vállalkozó a jogosan igénybe v€tt alvállalkozóért úgy felel. mintha a munkát maga végeáe volna, Alvállalkozo
jogosulatlan igénybevétel€ es€tén pedig fele|ós minden olyan kárért is. ame!y anélkül nem következett volna be.
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l5./ A Felek rögzítik a Kbt. l43.§ (3) bekezdése alapján, hogy a Megrendeló kötelos a szerzödést felmondani,
ha

a./ a vállalkozó vonatkozásában közvetenen vagy kózvet]enül 25olo-ot meghaladó fulajdoni részesedést
szerez valamely o|yan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg a
Kbt. 62. § (l) bekezdés k) pont kb) alpondában meghatrirozott feltételeknek.
Ó/ a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedéstszerez valameIy olyan
jogi szemé|y vagy személye§joga §zerintjogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. ó2. § (I) bekezdés

k) pont kb) alpontjában meghatározott fehételeknek.

ló..l A Felek a Kbt.136.§ (l) bekezdóse alapján rögzítik, hogy a vállalkozó nem fizet, illetve számol el a
szeEödés teuesíté§ével összeffiggésben olyan költség€k€t, melyek a Kbt. 62. § (l) bekezdés ko-kb) alpontia
szerinti feltételeknek nem megfelelő tá§aság tekintetében merü]nek fel, és melyek a vál|alkozó adóköteles

jövedelmének csökkentésere alkalmasak.

A Vállalkozó köteles a szerzódés teüesítésének teljes idókrtama alan tulajdonosi szerkezetét a Megrendeló
számára megismerhetóvé tenni és a Kbt.l4j. § (3) bekezdés szerinti ügyletekröl a Megrendelót haladéktaianul
éítesíteni,
l

7./ Kaocsolattanó személyek:

vállalkozó részéról:

Megrendeló részéröl:
}try: Kázmér László
Telefon: 0ó-30/847-792 l
E-maiI: kazmer.laszIo@nyirvv.hu

Nég Sászi Milán

Telefon: 0ó-30/580-1498
E_mail: agroflou@gmail.com

l8./ A Szerzödö Felek megállapodnak abban, hogy a jelen vállalkoási szeródésból eredó esetleges vilis
kérdéseket lárrya|ásos úton íendezih €nnek eredménytelensége esetén kikötik a nyiregyházi székhelyú,
hatráskörrel rendelkezö bíróság kiáíól€os illeékességét,amelynek mindenkor alávetik magukat.
l9./ Jelen válialkoási szerzódésben n€m szabályozott kérdésektekintetében az árajiánlatkérés iratanyaga,

Törvénykönyvröl

a

Polgári

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

irányadóak.

Szerzódö Felek jelen váltalkozÁi szerzödésl kölcsönös

elolvasás és értelmezés uüin, mint akarafukkal és

nyilatkozatukkal mindenben megegyezöt jóviiüagyó|ag aláirtiik.

Nyíreryhfua, 2022, máícius 22.
,.,..,:i11,
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váilalkozó
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