
VÁLLALKOZÁSI SZERZÓDÉ,S
(02. rész)

amely létrejött eg}Tészől a NYÍRVV Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Tiizér utca 24. szám, adószám:
10363315-2-'l5" cégjegyzékszám: Cg.15-09-060275, képviseló: Dí. Pazonyi Péter ügyvezető) mint megrendelő
(továbbiakban: Megrendeló), másrészól az
AGRo-FLOTT Termelő, Keresk€d€lmi é§ szolgáItstó Kft- (székhely: 4532 Nyirtrrra, Újmajor u. 5 -7 ,012344
adószám: I32746E5-2-15, cégegzekszám/egyéni vállalkozói nyilvántartási szíLrn: Cg: l5_09-069226, képviselő:
Dancs Ilona üg},vezető) mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) köZött az alulírott n8pon és helyen, az alábbi
feltéte lekkel:

A szerzódés megkótésének elózínénve:

A Megrende]ó a Kbt. 112. § (l) bekezdés b) pontja szerint nyí]t közbeszerzési eUánist fbl}tatott le, mely sorá,n a
Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során a legalacsonyabb összegü árat tartalmazó ajánlatot nyújtotta be. ennek
eredményekéDt jöft létíe a szerzódés.

Szenódó Felek rögzítik, ho8y a I.{YiRvv Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Öntormányzatának
100. %-os fulajdonában álló gazdasági társa§ág. A tulajdonossal kötött közszolgáltaási szerzódés alapjá,n a
NYIRW Nonprofit Kft. láüa el a köáeriilet-fenntarüási feladatokat, ennek keretén belül a |ünyíní§i munkákat is.

l./ A Megrendelő megrende|i, a Vállalkozó pedig elvállalja a Megrendeló külön írásos megrendelése alapján (e_

mail vagy fax) a szerzódés idótaítama alatt 8 alkalommal a Nyíregyháza Malomkerti lakótelep€n a fiinyírási
feladatok elvégzésél, a közbeszerzési eljtirásban rögzített müszaki leinis alapján.

AZ írásos megrendelés az alábbiakat tartalmazza: a munkateriilet behatárolása, a munkaterület nagyságának pontos
megjeIölése, a teljesítés hatriridej e.

A Nyír€gyháza, Malomk€rti lrkótelep filnyíníssal érintett területének nagysága: 95.133 m2

A Vállalkozó az idöjárás fiiggvényében a megrendeléstól számított 2 muúkanapon belül köteles a fiínyírfui munkát
megkezdeni, azt folyamatosan végezni, illewe a megrendelésben meghaüfu:ozott idöpontig befejezrri.

2./ Jelen vállalkozási szerződés idótartama: 2022. április 01. - 2022. noY€mber 30.

3./ Vállalkozói dij:

Munka m€gnevezése Vállalkozói díi
Fúnvírási munkák 7.-FUm2 + Átr'A/rlkalom

Szerzódó Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj a Vállalkozó mindennemű költségét fedezi, a Vállalkozó ezen felül
díjat nem követelhet a Megendelótől.

4./ Szerződő Felek rö8zítik, hogy a Megrendeló elóleget nem fiZet. A Vállalkozó havoukénti gyakorisággal
jogosult sámlát benyujtani. A Megrendeló a vállalkozói díiat a Vállalkozó által szabályszerúen kiállított szlítnla
kézhezvételétól számított 30 napon belül áfutalással köteles megfizetni a Kbt. l35. § (l),(5),(6) bekezdései és a
Ptk, 6:130 §. (|) - (2) bekez,dés rendelkezései szeíint. Késedelmes pénzügyi teüesítés esetén a ftk. 6:155. §
rendelkezései irányadóak.

Szerzódő Felek megállapítják, hogy az elsámolás, illetve teüe§ítés igazolás kiállításának alapját képezi
NyíIegyháza Megyei Jogú Város zöldfelületéról készitett felmérésben szerepló adat (m2).

Szerzódő Felek rögzítik, hogy a szárnla benyújásának feltétele: a Megrendelő által kiátlított teljesítési igazolás.
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5./ Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó a teljesítési határidó (a Megrendeló megrendelésében foglalt
teüesítési hatráridó) napját követöen kötbér fizetéséíe kóteIes, mel}.nek mértéke minden késedelínesen megkezdett
nap után a megrendelés összegénel. 5 7o-4 maximum 25 o/o-a. A késedelembe esés napja a Megrendelő irá§os
megrendelésében meghatározott tgljesitéSi határidót köYetó napon kezdódik. A vá]lalkozó a teljesítés
meghiúsulása esetén az atábbi kötbéí összegét köteles megfizetni:

- a vállalkozói díj összegének 30 %-a.

A kótbér kóYetelése mellett a Megrendeló érvényesítheti az azt meghaladó kárát és a szerzódésszegésból eredó
egyéb jogait is.

6,1 Szerződő Felek megegyeanek abban, hogy a Vállalkozó munkaterületének balesetmentes üzemvitele a
Vállalkozó kötelessége, a munkálatokat végzók munkavédelmi és balesetvédelmi kioktaüísával együtt. Baleset
bekövetkezése esetén mindenrremű í'eletósség kizí,rólag a Vállalkozót teíheli.

7./ Szerződő Felek megegyezrek arról, hogy a Vállalkozó a munkavégzés ideje alatt köteles gondoskodni a
vagyonvédelemról és arról, hogy a környezet legkisebb zavarísával végezze e| a munkát.

8./ A Válalkozó kijelenti, hogy az l./ pontbm meghatározott munka elvégzéséhez szükséges szakértelemmel és
engedélyekkel, valamint személyi élj táígyi feltételekkel rendelkezik. A Váüalkozó a szerzódés teljesítése során
köteles beta_rtani a Yonatkozó jogszabályi. hatósági és egy-éb elóín{sokat, szabványokat, illetve szakmai
köyetelményeket. Vállalkozó köteles a jogszabályoknak, illetve egyéb előínísoknak rneg nem felelő
munkavégzésböl, illetve hibtás telj€sítésből eredő mindennemű kárt a Megrendeló, illetve jelen vállalkozási
szerzódéssel összefiiggésben harmadik személynek okozott károkat a ká,fosult részére megtéríteni.

9./ Vállalkozó a Megrendeló utasitása szerint köteles e|jámi. Az utasítáS nem terjedhet ki tevékenység
megszeryezéSére és nem teheti a teljesítést terhesebbé.

l0./ Megrendeló a Vállalkozó tevékenységét brirmikor ellenórizheti. A Vállalkozó Dem mentesül a
szerzódésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy a Megrendeló a Vállalkozó tevékenységét nem, vagy nem
megfelelóen ellenórize,

1 l./ Aki a szerzódés megszegésével a másik félnek kIíLrt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a lelelósség alól,
ha bizonyítja, hogy a szerzódéssze8ést ellenórzési körén kívül esó, a szerződésköté§ idópontjában elóre nem
látható körülmény okozta és nem volt elváíható, hos/ a körillmén},t elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

l2_/ Felek haladéktalanul kötelesek egymiást értesíteni minden olyan körülményról. amely a jelen szerzódésben
rögzített együttmúködésüket háhányosan érintené, vagy az abban foglaltak teljesítését lehetetlenné tenné,

l3./ Amennyiben a Szeródó Felek bármelyike jelen vállalkozá§i szeródésben foglalt bármely kötelezettségét
súlyosan megszegi, a másik fél jogosult a szerzödést azonnali hatállyal felmondani, Azonnali hatál)u felmondás
esetén a Megend€ló fenntartja magának ajogot a szerződésszegésból eredö jogai éNényesitésére, ideértve a kárai
megtéritéséíe való jogot is.

l4./ Vállalkozójogosult alvállalkozók igénybevélelére. A Kbt. l38. § (3) bekezdése alapján Vállalkozó aszerződés
megkötésének időpontjában majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerzódés teljesítésének
idötartama alatt köteles elózetesen vtegrendelónek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen
nil az elérhetóség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével) amely résa vesz a Szerzódés teljesítésében.
A Vállalkozó a szeíződés teljesítésdnek idótartama alatt köteles a Megrendelót tájékoáatni az alvállalkozók
bejelentéSében közölt adatainak váltoásáró1.
A Válla|kozó a szerzódésbe foglaltrrrr nyilatkozik arról, hogy a szerzódés te|jesítéséhez nem vesz igénybe a
köZbeszerzési eljánisban elóírt kiziró okok hatá]ya a|att álló alvállalkozót.
Vállalkozó a jogosan igénybe vett al vállalkozóért úgy f€lel, mintha a munkát maga végezte voha. A]vállalkozó
jogosulatlan igénybevétele esetén peclig felelós minden olyan kíIéít is, amely anélkül nem következett volna be.

15,/ A Felek lögzítik a Kbt. l43.§ (3) bekezdése alapjilr, hogy a Megrendelö köteles a szerzódést felmondani,
ha
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yá]|lalkozó vonatkoásában közv€tetten v€y 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) alpondábarr meghatározott feltételeknek.

á) a Vállalkozó közvetetten vagy közvet]enül25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi szeméty vagy személyes joga szerintjogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek.

16./ A Felek a Kbt.l36.§ (l) bekezdése alapján rögzítík, hogy a vállalkozó nem fizet, illetve sámol el a
szerzödés te]jesitésével összeffiggésben olyan költségeket, nelyek aKbt,62. § (l) bekezdés ka-kb) alpontja
szeíinti feltételeknek nem megfeleló társaság tekinteléb€n merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak,

A vállalkozó köteles a szerzódés teljesitésánek teljes időtartama alatt tulajdonosi szerk€z€tét a Megrerrdeló
számára megismerhetőYé tenni és a Kbt.143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekől a Megrendelót haladékíalanul
értesíteni.

l8./ A Szerzódó Felek megállapodnak abban, hogy a jelen vállalkozási szerzódésból eredó esetleges Vitás
kérdéseket tárgyalásos úton rendezik, ennek eredmén}telensége esetén kjkótik a nykegyhétzi székhelyű,
hatáskörr€l rendelkezó bíróság kizárólagos illelékességét, amelynek mindenkor aláv€tik magukat,

l9./ Jelen vállalkoási szerzódésben nem szabályozott kérdések tekintetében az ámjánlatkérés iratanyaga, a Polgári
Törvénykönywól szóló 2013. évi v. törvény, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az
iúnyadóak.

Szerzódó Felek jelen vállalkozási szeízódést kölcsönös elolvasás és értelmezés utin. mint akaratukkal és
nyilatkoZtukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláirták.

l 7./ KaDcsolattartó személyek:
Mecíendelö részéről:
Néy: Kázmér László
T elefonl 06-30 / 847 -'l 92|
E-mail: kazmer.laszlo@nyirw.hu

NybeeyhéLz4 2022. március 22.
AGRo-Fí,oT F

TERMELó, KERE9KEDELMl
És szoLGÁLTATó KFr.

4532 r\ryírtur.. Ujmaiori u. +7
Adé€caír 13274qff,2,15ftr*íb-

VállaIkozó

vállalkozó részéről:
Név: Sászi Milán
Telefon: 06-30/580-1498
E-mail: agrofl ott@gmail.com
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