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amely létíejött eg}T,észről a

résa

NYÍRW Nonprolit Kft.

(4400 Nyíregyháza, Tüzér utca

24.

szám, adószám:

l0363315-2-15, cégjegyzékszám: Cg-|5-09-0602'75, képviseló; Dr. Pazonyi Péter üg}.vezetó) mint m€grendelő
(továbbiakban: Megrendeló), másrészröl
Silimon István egyéni vállalkozó (székhely: 4552 Napkor, Ilona u. 4., adósz6ín: 58852033-2-35,
cégegyzékszám/egyéni vállalkozói nyilvántartási szénn: 3|444691) mint yállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)
között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

A szerzódés megkötésének e|ózínénve:
A Megrendeló a Kbt. l 12. § (1) bekezdés b) ponüa szerint nyílt közbeszerzési e]járfut fol},tatott le, mely során a
VáIlalkozó a közbeszerzési eljiáxás soriiü a legalacsonyabb összegű iirat tart^lmazó ajánlatot nyújtotta be, ennek
eredményeként jött létre a szeródés.
Szerzódó Felel rögzitik, hogy a NYÍRW Nonprofit Kft. NyíTegyháza Megyei Jogú Város Önlormányzatának
l00.7o-os tulajdonában álló gazdasági társaság. A fulajdonossal kötótt köZszolgáltatási szerzódés alapján a
}.{YIRvv Nonprofit Kí. látja el a közterület-fenntartási feladatokat, ennek keretén beliit a ffinyírási munkákat is.
l./ A Megrendeló megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Megrendeló kiilön lrásos megrendelése alapján (email vagy fax) a szerzödés idötartama alatt ló alkalommal a Nylregyháza _ §óstógyógyflirdó egy€s terület€in a
fllnyírási feladatok elvégzését,a közbeszerzési eljárásban rögzitett műszaki leírás alapjáLrr,

Az ífiisos megr€ndelés az alábbiakat tartalmazza:

a

munkaterlilet behatárolása"

a

munkaterület nagyságának pontos

me&jelölése, a teljesítés határideje.

A Nfregyházz-Sóstóíürdó

flinyírással érintett területének nagy§íga: 88.998 m2

A Vállalkozó az idójárás fflggvényében a megrendeléstól számított 2 munkanapon belül köte]es a ftinyírási munkát
megkezdeni, aa folyamatosan végezni, illetve a megrendelésben meghatározott idópontig befejemi.
2,1 Je\en
3./

vá|lakozísi szerzódés időtartama: 2022. április

01.

-

2022, november 30.

Vállalkozói díj:

vállalkozói díi

Munka mesnevezés€

7._FUmz + ÁFA/alkalom

Fúnvírá§i munkák

Szerzódó Felek rógzítit hogy a vállalkozói díj a Vállalkozó rnindennemű költségét fedezi,
díiat nem követelhet a Megrendelótöl.

a

VáIlalkozó ezen felül

4.1 Szprződő Felek rögzítik, hory a Megrendeló elóle8et nem fiZet. A Vállalkozó havonkénti gyakorisággal
jogosult számlát benyrijtani, A Megrendetó a vállalkozói düat a vlíllalkozó által szbályszerúen kiállított számla
kéáezvételétől sámított 30 napon belül átutalással köteles megfizetni a Kbt. l35. § (1),(5),(6) bekezdései és a
Ptk. 6:130 §. (|) - (2) bekezdés rendelkezései szerint. Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén a Ptk. ó:l55. §
rende]kezései irányadóak.

Szeródó Felek megállapíüriüq hogy az elszímolás, illetve teljesítés igazolás kiállításának alapját képezi
Nyiregyháza Megyei Jogtt város zöldfelületéröl készít€tt felmérésben szerepló adat (m').
Szerzódó Felek rögzítik, hogy a sámla benyújtásrának feltétele: a Megrendelő által kiállított teüesítésiigazolás.
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5./ Késedelmes teljesitéS esetén a vállalkozó a teljesitési haáridö (a Megrendelö megrendelésében foglalt
kötbér frzelésére kóteles, melynek mértékembden késedelmesen megkezdett
nap utiirr a megrendelés összegének 5 yo-a, maximum 25 o/o-a, A késedelembe esés napja a Megrendelő írásos
megrendelésében megha&írozott teljesitési határidöt követó napon kezdödik. A Vállalkozó a teljesítés
rneghiúsulása esetén aZ alábbi kötbér összegét köteles megfiZetni:
teüesítési határidó) napját követően

- a

vállalkozói díj összegének 30 yo-a,

A kötbéI követelése mellett a Megrendelő érvényesíthetiaz azt meghaladó kárát

és a szerzódésszegésbóI eIedő

egyébjogait is.
6.1 Szerződő Felek megegyemek abban, hogy a Vállalkozó munkaterületének balesetmentes üzemvitele a
Vállalkozó köteiessége, a munkálatokat végzók munkavédelmi és b8lesetvéde]mi kioktatfuával egyútt. Baleset
bekövetkezése esetén mindennemű felelősség kizárólag a Vállalkozót terheli.
1./ Szerződő Felek megegyeznek anó|, hogy a Vállalkozó a munkavégzés ideje alatt köteles gondoskodni a
vagyonvédelemről és arról, hogy a kömyezet legkisebb zavarásával végezze el a munkát.

A Vállalkozó kijelenti, hogy az l./ pontbaü meghatáLrozott munka elvégzéséhezSzükséges szakértelemme] és
engedé|yekkel, valamint személyi és tárgyi f€ltételekkel rendelkezik. A Vállalkozó a szerzödés teljesítésesorán
8./

a

vonatkozó jogszabályi, hatósági és egyéb elóínásokat, szabványoka! illetve szakmai
Vállalkozó köteles a jogszabályoknak, illewe egyéb előínásoknak meg nem feleló
ntunkavégzésből, illewe hibás tetjesítésból eíedő mindennemú kán a Megrendeló, illewe jelen vállalkozási

köteles betartani
követ€lményeket.

szerzódéssel összefliggésben harmadik személynek okozott kiirokat a károsult részéremegtédteni,

a Megrendeló utasítása szerint köteles eljámi.
nlegszelvezéséreés nem teheti a t€ljesitést terhesebbé.

9./ Vállalkozó

Az

utasítás nem terjedhet

ki

tevékenység

l0./ Megrendelö a Vállalkozó tevék€nységét blármikor ellenóriáeti. A Vállalkoó nem mentesül a
szerzódésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy a Megrendeló a Vállalkozó tevékenységétngm! vagy nem
nregfelelóen ellenóriáe.
1 l./ Aki a szerződés megszegésével a másik félrrek kárt okoz, köteles azt me€itéIíteni. Mentesül a frlelósség a|ól,
ha bizonyítja, hogy a szerzódésszegést ellenőrzési körén kivül eső, a szerzódéskötés idóponüában elóre nem
látható körülrnény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerüüe vagy a káLrt elhárítsa.

l]2./ Felek haladéktalanul kötelesek egymást értesíteni minden olyan körullnénylól, amely ajelen szerzódésben
rögzített együttmúködésílket hátníLnyosan érintené, vagy az abban foglaltak teljesítésétlehetetlenné tenné.

li}./ Amennyiben a Szerzódő Felek bármelyike jelen vállalkozási szerződésben foglalt bámrely kötelezettségét
sítlyosan megszegi, a másik fél jogosult a szelz(idést azonnali hatállya| felnondani. Azonnali hatályú felnondás
esetén a Megrendeló fenntartja magínak ajogot a szerzödésszegésból eredójogai érvényesítésére,
ideértve a kárai
megtérítéséreYaló jogot is.
l4./ Vállalkozójogosult alvállalkozók igénybevételére.A Kbt. l38. § (3) bekezdése alapján váltalkoző aszerződés
megkötésének idóponüában majd - a késóbb bevont alvállalkozók tekintetében a szerzödés teljesitésének
idótartama alatt köteles elóZetesen Meglendelónek valamennyi o\an alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen
tul az elérhetőség, valamint a képviseletre jogo§r,llt megielölésével) amely résa vesz a szerzódéS leljesítésében.
A Vállalkozó a szerződés teljesítésénekidőtartama alatt köteles a Megrende|ót tájékoáatni az alvállalkozók
bejelentésében köZölt adatainak Változásáról.
A Vállalkozó a szerzódésbe foglaltan nyilatkozik anól, hogy a szerződés telesítéséheznem vesz igénybe a
közbeszerzési eljárásban elóírt kizáró okok haálya alatt álló alvállalkozót.
Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkoóért úgy felel, mbüa a munkát maga végeae voba. Alvállalkozó
jogosulatian igénybevétele esetén pedig felelós minden olyan kírértis, amely anélkül nem következett volna be.
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l5./ A Felek lögzítik a Kbt. l43.§ (3) bekezdése alapján, hogy a Megrendeló köteles a szeízódést felrnondani,
ha

a) a vál|akozó vonatkoásában köZvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó fulajdoni ré§Zesedést

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervez€t,
Kbt. 62. § (l) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek.

amely nem íelel meg a

b) aYálla|kozó közvetetten vagy közYetlenül 25yo-ot meghaladó tulajdoni részesedéstszerez valame|y olyan
jogi személy vagy személyesjoga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés

k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek.

ló./ A Felek a Kbt.l36,§ (1) bekezdése alapján rögzítik, hogy a vállalkozó nem fizet, illetve számol el a
szerzödés teljesitésével összeffiggésben olyan köitségeket, melyek a Kbt. 62. § (l) bekezdés ka-kb) alpontja
szelinti feltételeknek nem megfeleló társaság t€kintetében meriihek fel, és melyek a Vállalkozó adókötel€s
jövedeImének csökkentésére a]kalmasak.

A Vállalkozó

köteles a sz€rződés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeló
számára megismerhetóvé tenni és a Kbt.l43. § (3) bekezdés szeri4ti ügyletekől a Megrendelót haladéktalanul
értesíteni.
l 7./

l

KapcsoIattartó személyek:

váIlalkoó íészéról:

Megrendelő részéról:

Név:§ilimon lstvliíl

}lÉ!:Kázmér László
T elefol: 06-30 / 84'I -7 921
E-mail: kazmer.laszlo@nyirw.hu

Telefon: 06-30/983-52ó9
E-mail: silimon. isfu an@ft eernail.hu

l8./ A Szerzódő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen vállalkoási szerződésból eíedó esetleges vitás
kérdéseket tárgyalásos úton rendezik, ennek eredmén),telensége esetén kikötik a nyíreryházi székhelyű,
hatáskörrel rendelkezö bíróság kiárólagos illeték€sségét, amel5mek mindenkor alávetik magukat.
l9./ Jelen viáLllalkozási szerzódésb€n

Törvénykönyvröl

nem szabályozott kérdésektekintetében az áíajánlatkérés iratanyaga, a Polgári

szóló 2013. éVi v. törvény, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok rende]kezései az

irányadóak.

Szerzódö

Felek jelen vállatkoási szerzódést kölcsönös

elolvasás és értelmezés után, mint akarafukkal és

nyilatkozatukkal mindenben megegyezőt jóvriüagyólag aláirták.

Ny iregyháza, 2022, márci us 22.
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