VÁLLALKOZÁSI SZERZÓDES

NYÍRw Nonprofit Kft. (4400 N_v-íregyháza, Túzéru. 2.-4.. adószárl:
l03633l5-2-15. cégtre$yzékszánl: Cg:l5-09-060275, képviselö: Dr. Pazonyi Péter úgrylezetó), minl

amcjy létre.jött egylészról a

megrendeló. (továbbialtban: Megrendcló) másrésZíóI a

STRABAG Általános ÉpítóKfr. (székhely: l1 l7 Budapest. Gábor D, u, 2_ (Infopark D. ép) adószám:
l i705053-4-44. cégjeglzékszárn: Cg: 01_09-930940,, képviseló: Nyiri Botond é§ Tóth Attila

cégvezetók). mint vállalkozó (ttlvábbiakban: Vállalkozó) között
í'eltételekkel:

az alulíron napon és helyen, az alábbi

A_§zstzcdés megkiitésén_ck_elozménr e,

A Megrendeló, mint ajánlatkéró a Kbt. l l5,§

{ l ) bekezdés szerinti kózbeszerzési eljárást tblylatott le a
Megíendelő üzemeltcresétlen lévó szilárd burkolatú utak melegaszlalttal történó kátyúzása. illetve egyéb

f-cladatok elvégzése tárgyában.

A Vállalkozó

a közbeszerzési eljárás során a leglobb ár-erték aíán}t megjclenítő ajánlatöt nyújtotta be.
ennek eredményeként jótt létre a §zerződés.

Jelen szerzódés az ajárljattételi t'elhívás, a közbeszerzési dokumentumok és műszaki leírás, valamint a
nyertes vállalkozó ajánlata alapján kerül rnegkötésre,

A Felek rögzítik. l1ogy a

NY

tRVV Nonproijt Kft.

Nyrregyháza Megyei Jogú Város

gazdasági tárÜság, A tulajdonossal kötött
közszolgáltatási szerzódés alapján a NYIRVV Nonprofit Kft. végzi Nyiregyházán a városüzemeltetési

Ónkormányzatának

lÓ0

ouo_os

tulajdonában

álló

í'eladatokat. többek köartt aZ utak kátyúZásával kapc§olatos t'eladatokat.

l.,)A Megrendeló megrendeli, a Vállalkozó pedig elvátlalja Nyíregyháza Megyei Jogú Város
tulajdonában éS a NYíRVv Nonprofit KR_ územe]tetésében lévö szilárd burkolatú
utak t.800 tonna r ]5 9,o rnelegaszlhlttal törtélró kátyúZását. a kátvúZással érin|€tt utakkal

()rüiormányzatának

összefiiggésben elóre€vártott

elemekból késziten aknák. szűkítók elemeke bontási. aknaferllap

bontási, §zintb€en]elesi t-eladatainak elvégzését,valamtnl burkolati jel tl,stésétkézi. illetve gépi úton.
illetve egyéb t'eladatok clvégzéséta közbcszerzési dtlkumentumban meghatározon nrűszaki tartalom
alapján az eliile egyeztetett, illetve irásban köZösen rtigzitett helyeken.
2.) Váttalkozói dij:

.

Aszlaltburkoiatok

f'elsó rétegének lemarása. lrideg eljárással 4.0 cm vastagságig,200 rnZ-nél nagyobb

felületen.

Egvéb közutak bitumenes burkolatának készítése.hengerelt aszíált kopóréteg készitése(AC) az alan

Ióvii réteg t-elülerének elózetes letakadtásávaI és bitumenes penrret§zássel. 4.0 méter szélességig. AC l
kopó aszt-alrkeverékból, _]5-55 n]m vastagságban terítve,

Kopóréteg

ACi l kopó

k()pórélege. lrorntlkkal,

.

I

50/70. ACll kop(i 70l100 tipusú bitumeíurel. N igénybevótcli kat, útszakaszok
ázalékkal. tőrmL,lék clszállitása l0 knt_en belül: 6ó-589--F't/tonna + AFA

t]lóIegyáftOt{ aknaelierrreklrtjl keszitert
szintbeenleiése: 75.7l2.-Ft/db + ÁFA

aknik, sziikirók elemeIre bonlása. akrraf'edlap

boniása.

-

Utburkolati jelek készílése.hagyománytls oldilszeres t'estékkel. gépi ,1el Vizesbázisú lestékek
Plastiloute UWS: 5.0ór._Frmr +ÁFA

Z
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l,.ltburkolati jclck készitése.hagyományos old<iszeres t'estékkel, kézi jel Vizesbázisú l'estékek
Plastiroute UWS: 5.737._FVm' +ÁFA

- Négyzet alaprajzú viznyeló akna épitésc, cementhabarcs illesztéssel, viznyelő ráccsal kompletten.
50x50 cm napryméretű elemekból: l58.55l.-FVdb +ÁFA
--Ielepen kel,ert hidraulikus vagy vegy€s kötóanyagú stabilizált réteg készitése utókezeléssel. 2,00 mnél nagyobb szélességben, CKt: 31.132.-Ft/mr +ÁFA

cn

_ Szón alap készitése. cgy rétegben. l5-25
7,úzottkő Z, 0/ 63 : 22.275.- Ft/mJ +ÁFA

vastagságban,

4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkóböl

A

vállalkozói dij tanalmazza a közbcszeízési dokumentumban, illetl,e az annak részétképezó
költségvctésben, valamint a szerzódésben t'oglaltak teljesitésével kapcsolatos valamennyi költség€t.
].) Válla|kozó az igazolt t€ljesitést köletóen, anIrak alapján állíthat ki l eredeti példányban, cégszerúen
aláin, a hatályos jogszabályi rendclkezésrrck megt'eleIó teljesités igazolással egyezó mértékü, alakilag
ós tartalnrilag hibátlan száInlát, A számiához a teljcsitési igazolás egy eredeti példányát csatolni kell.
A Nlegr-endeló a számla átvételétkiivetó 8 napon bclül ellenijrzi a számla rrregí-elelóségét..Arnernyiben
a számla alakilag vagy tanalmiIag hibás, úgy annak alaki és tartalmi befogadását megagada. Fibben az
esetbelr a Vállalkozónak új, megfeietóen kiállfuott szárrrlát kell benyújtania a Megrendeló részére.
A Nlegrerrdeló a Kbt- l35, § (7} bckezdésc alapján. az általános forgalmi adó néIkül számitott teljes
clienszo lgáltatás 5 oló-ának negl'eleló eliilcg igénybcvételéncklehetósógét biaosít;a.
Arrtennyibcn a Vállalkozó az elóleg igénybevételével élni kíván. Megrendeló a ]22i 20l 5. (X.3(), ) Korm.
rendelel _-}0. § { l ) bekezdése alapján az elóleget az épitési munkaterület átadá§át kóvctó l5 napon belül
kifizeti, Az elő|eg a végszárnlában kerúl eIszátnolásra.

A

Vá]lalkozónak

a

végszámla beny-újtásitra

a nriiszaki ellenóri teljesítés igazolását követ(lgn

varr

leh€tő5é8e.
ó: l30 §, (l){2) hekezdés figyelembevérelével, a Kbt.l35.
(5)-(7) hekezdéseinek alkalrnazásával a számla kézlrezvételétól számitott 30 napon belúl kerül

A számla ellenénékénekkifiZetésére a Ptk.

§ (l),(3).
s()r.

A végszámIa bcnyújrósának t'cltétclc: a hiánypótlás-nctltes müszaki átadás-álvételi eljárás lezárása.
Alválialkozók igónybevétclc esetón az épitésibcruházások. valamint az építésiberuházások}toz
kapcsolódó tervezöi és mémöki szolgáilatások közbcszerzésónek

részlctes SZabálYairól szóló 32212015.

(X,]0.) Kormányrcndelct 32 A §-ban iilglaltak az irányadók. A szcrzódésszerű és a jogszabályokrrak
megt'elelii számla a Vonatkozó jogszabáIyi renclelkezések szerint kenil kiegyenlítésre: Ptk,. Kbt..
]22,'20l5. (X.30.) Kormányrendelet. 2007, évi CXXVll. törvény. A kifizetések pénzncme: íIUlr

4. )

Késedclmes pénzügyi teljesités csetén a Ptk.

6: l 55 §

rendclkezésci irányadirak,

A l;elek megegyeznek arról. ho,av a Nlcgrendcló áhal átadoll munkatcrületen a Vállalkozó a
tnunkavógzés idcjc alan kiiteles g<lrrdoskodrri a vagyonvédelcmról. és arról. hogy a kömyczcl lcgkisebb
zararásával végezze el a tnunkát
5.)

ír.) A Vállalkozti a munkatertilet átadásával egyicleliileg ki'lelczett§égct vállal a munkavégzéssoriin

kialakitandri ideiglcnes lilrgalmi rcnd kialakítására, Vállalkol(i kölelezi magát. hogy kátvúZási
ntunkákat csúcsfbr{alnri tdiiszaklrarl 17."'rirától - 9, " óraig. illctle l5.'ilóráúl l7,{'óráig) nerrr
vógezhet.

,ü

í-' l"u

7.) A Vállalkozó a munka megkczdésekor köteles épitésinaplót nyitni é§ aá aZ épitóipan kivilelezésl
t€vékenységról szóló l9t 2009. (IX. l5.) Ko.m. rendelet szerinl - naprakészen vezctni, A munka
teljesitése során a karrcsolattartás az épité§i naplóban iöaénik, ,\z építésinaplóban bejegyzésre a
szerzódésben leltűlrteteü szeméIvek jogosultak.
8,) A Megrendcló a Válialkozó tevékeny$égétés a t'elhasználásra kerüó anyagot bármlkor ellenórizheti,

A Vállalkozó

nem mentesül a szerzódésszegés jogkövetkeznrényei alói amiatt. hogy a Megrendeló a

Vállalkozó tevékenységétnem vagy nem meglelelóen ellenijriáe,

9.) A Vállalkozó a munkavégzés során kelgtkezelt anFgot még átmen€tileg §em tárolhai.ja scm a
burkolaton. sem a zdldt'elületcn, A kátyúzásra elókészített felman t'elüIetre az aszfaltot háronr
nrunkanapon belül kötele5 a Vállalkozó bedoigozni10.)

A

Vállalkozó a Megrendeló utasítása szerinl kötelcs etjámi, AZ utasítás nem terjedhct ki

tevékenység megszervezésÉrc és nem tehcti a teljesíté§l terhcsebbé.

t l.) Vállalkozó folyamatosan kötele§ a MegTendeliit értesítetliminden olyan körülményról. amely a
tnunkg ütemezés szerinti elvégzésétakadályozza- A VáIlalkozó a szerzódés l . pontjában meghatározott
munkát tegkésöbb 2022. augusztus 30. napjáig köt€ies §lvégemi. A Vállalkozó teljr.sitése akkor

tekinlhetó szerzódésszerúinek. ha

a

munkát

az elóin

határidóben megt'elcló nennyiségben és

minőségben elvégeae,
Határidóben teljesit a Vállalkozó. ha legkésóbb az elóirt teljesítésihatáridóig a nrűszáki átadás_átvételI
eljárást meg lehet kezdeni.
A2 átadás-átvételi eljál,ás idótanama alatt Vállalkozó viseli a kárt'elelósséget. Meprendeliire a kárveszély
a sikeres müszaki átadás-át\,ételi eljárás lezánisát követóen száll át- A Megrendeló előteljesitést eltbgad.

l2, } Á Válta]kozó hibásan teljesit, ha a munkát nem nregf'eleló mennyiségben, minőségben végzi. Flibás
teljcsités esetén a Vállalkozó a N,íegrendeló fblszólítására köteles a hiba kijavitását haladéktalanul
megkezdeni, és a Megrendeló áital megJelölt határidón belúl teljes körűen beiejezni.
Amennyiben a Vállalkozó a hiba javitásál rnegtagadja. nenl kezdi meg. a hiba javítását ncnr megtileló
minóségben, mennyiségben végzi. vagy határidóben nem fe.iezi be. vagy a hiba megf'elcló minóségű,
rnennyiségú, határidejú Javitá§a tóle el nem várható. a Megrendelö jogosult a hibát saját maga és ,'vagy
más Váilalkozó igénybévételével
kijavinatni. amelynek költségót a Vállalkozó köteles viselni-

l3,) ,A szerzódésben mcghatározott leljesitési határidii Válialkozónak t'elróhattí késedelrnes teljesítése
esetére a Vállalkozó kesedelmi kötbéít kötel§§ tizetni a Megrendelőnek a szerzridés szerinti t§ljes

menlryi§ég (1,800 tonna + 1_5 oó) értékének.mint kótbér alap l 0.;o-ának megfeleló nrértékben a
késedclcm mindcn rraptári napja után. arnely, eltelik a vonatkozó beícjezésihatáridó és a kátyúzási
munkára kiadott átadás.átvételi igaztrlás szcnnti tényleges belcjezési idiipont közön A késedclemmel
érintctt napok lglmaga§abb é.rékel0 nap, ezt kövgt(icn a Mcgrendeló jogosult a szerzódést azonnali
hatállyal lelrnondani,

A hibák k9avítására,

a ilriányok pritlására vállalt és a müszakj átadás-átvételi jegyzókönyvben

rögzitett
határidiirc tönenó elvégzéséndkelmulasztása c59tón a vállalkolt] késerlelmi kiitbéítktitcles tllctni a
\tegrendeló részéIe, melynek mértékea szerzódés szerinli telje5 nrcnn_"-tség elvégzése nettó értékének,
l,lllnt !etité§i alapnak az l 9á-a a késcdclem rninden naptári napja után. A késedelmi kötbér legmagasabb
összcge az ltt rögzitett vetité§i alap J0 9,,-a,
1.1.)

és a

Vállalkoztinak f'elrólrató ]ehetctLenüiés. a Vállalkozó által a telje§iIés jogos tlk rrélkűii megtagadása
Vállalkozó f-elróhatri nragatartása niatt a Megrendcló lrlta1.1t)gszerúen gyak<lrolt elállás. t'ellnondá§

!,sclen ir \'állalkozi} kötbér és kánéritesi t'clclilssé_lrgcl tartozlk, Á meghiúsulási kötbéí nrénékeJ0
alapla a szerz(idés szeruttl teljes nrennylseg ellégzr.isenck ónókc,

jl
li,

l,
)i-

9/".

-.r
,,{.l t7

Amennyihen Vállalkozri a szerzódés teljesitését batáridóben bárnrely okból nem kezdi meg és /vagy a
szeízódóstól elál1 vagy (illetve) ar.t i'elmondja. ebbcn az esctbgn Megrendeló lelé nregtriúsulási kötbér
es kánéritési lelclösséggel Iartozik,

A Megrendeló jogtlsult a köthérr meghaladó kárát és a szerzódésszcgésból ercdó egyéb jogait is a
Vállalkozóval szemben én,énvesítgni.Amennyibelr a Vállalkozó teljesítése során , az idójárási
viszonyok kivételével-olyan clóre nem láthat(i tizikai akadályok vagy- l'eltételek adódnak. amelyeket a
Vá]lalkozti az elvárható legnagyobb szakmai gondossággal sem lálhalotl elóre, úgy a Vállalkozó anó|
haladéktalanu] köteles énesiteni a Megrendelót,

l5.) Vállalkozó kötelcs a munka elvégzésesorán keletkezó hullarjókok engedéllyel rendelkezó

kezelóhöz tönénó elszállíttatására.

l6,) A Válialkozó az ajánlatban a

tel,jesitc.§be bel,onni tervezelt szakcmberek számát 5. tőben

jelöltc

meg.
l 7. )

Vállalkozti

a tevékenység r égzéséhezszükséges valamennyi engedéllyel rendclkezik.

Vállalkozó

a

szerz-ódés teljesítésesorán köteles t}etartani a lonatkozó 1ogszabál;-i, hatósági és eg_véb eliiírásokat,

szabványokat. szakmai követelrnényeket.

ll].)

A Vlillalkozó

idópontjától

vállalja szcrzódést bizto§iki lncllékkötelezgttségként a műszaki átadá§-át\,étel

számíton l2 hó * l2 hóJótállást,

A Vállalkozc! ajótállási idó alatt a Megrendelii áItal]elzett hibák, azt követóen pedig

a M€grend€lií
által
bizonyilottan a Vál]alkoz-ó erdekkörébc tanozó hibák kúavitását 2 napon belül megkezdi amcnnyiben
az id(ijárási r.iszonytrk techrrikailag lehetijvé teszik a javitási nlutrkát és a nrűszakrlag indokolt
ldótaítamon belül befqczr-

|9,) A Vá|la]kozó a szerzódéSben t-oglall kötelezettségének teljesitése érdekébenalrállalkozót a Kbt,
szabályai alapján vehet igénybe, A Vállalkozó legkésóbb a szcrzijdés megkötésének idópontJában. majd
a késóbb bevont alvállalkozók tekintetóben a szerződés teljesítésénekid(itartama alatt köteles
eliizetesen. vaiamennyi olyan all állalkozót bejelentcni. (a mcgnevezéscn túl az e|érhetiiseg, valanlint
kópviscletrc jtlgosult neglelölósével), anrely résa vcsz a szerzódés teljesitésúbelr. A Vállalkozó
nyilatkozik arról. hogy általa igdnybe venni kivánt alvállalkozó ncrn áll a kizáró okok hatálya alatl.

r\ Vállalkozti a szerzódés tel3csitésénck idótananra alatt kötelcs
alr,állalkozrik bejeIentésben köziil1 adatainak változásáról.
?(),)

A

rnunkavégzés tblyarnattlsan lehctséges.

A Fclck

a

Mcprentlclót tájékoztatni az

megegl-eznck. hogr,

a

!'rillalkozó

n]unkat€riilgtének balesetmentcs űzerrtr itcle a Vállalkozír kótelessége, a rlunkáJatokat végzök
tnunkavérleInri kioklatiisávai cgyütt, tsa]o§cl csclért tnindennvt,llti t'elelósscg a Vállalkozót terhcli.

2l,) Aki a szerzlldós

rnegszegúsér,c1 a rlriisik iélnck kán <lkttz, kötclcs azl m§gtérítcni, llcntcsúl a
li,leliisség alril. ha biztrrtyítja, hog\ a szcr7ódésszegést ellenörzési kőrén kirül csai. a sleízódéskötés
id(ipontjábarl el[irc nem látható kiirűlmén1 ttktlzta ús nenl voll clvárhatti. hog! a kijrúlmónyt clkcrüljc.

vagy a kárt gllriiritsa-

iVlcgrendclii r ii rtrsüzcmcltcl(i le\ókL,nysúgc a tarsadalonl szóIcs kiirct érinll. clén V'állalkrlzrj
szcrziidésszcgésétrek kör,etkczntényei is szélcs ktirben énénycsülnck. ncl1, kó\ elke7mólryckén
Vr1l]alkozó k<jtcles lrcllrrillnt 1küliiniiscn a nerl nlcgt'eloli!§n cl\,égzcit kátyúlási munkák miattl
llaIcsetek, károk eselén),

,§l

,i

- a szerzódést(jl
22.) Megrendelö jelen s7erzódést fclnrondhatja vagy - a Ptk,-ban foglaltak szerint
elállhat, ha
a.) íeltétlenül szükséges á szerzódés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbl, 1,1l , § alapján
új közbeszerzési eljárást kell let'Oly,tatni
b,) a vállalkozó njm biztositja u Klt. t:t, §-ában tbglaltak betartását vagy a Vállalkozóként szerzódó
féi személyétrcn érvénye;errolyan jogrtódlás kór,etkezett be, amely nem felel meg a Kbt. i 39. §-ában
tbglaltaknak vagy
c,iaz EUMSZ 258 cikke alapján a köztreszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési
eljárás indult vagy az Európai Unió Biíósága aZ EUMSZ 258 cikke alapján indírott eljárásban kimondta.
hogy az Európai Unió jogábói eredó vaiamely kötelez€ttség tekint€tében kötelezettségszegés tórtént és
a Biróság által megállapitott jogsénésmiatt a szerzódés nem semmis.
Megrendelii kötelis a szerzódést felmondani vagy - a Ptk.-ban fbglaltak szerint - attól elállni, ha a
Jze;ódés me€*,ötését követóen]ut tudomására. hogy a szerzódő fél tekintetében a közbeszcrzési eljárás
során kizáró ok állt lenn é§ Ezén ki kellett volna zárni a közb€szeízési eljánísból,

( l ) bekezdése alapján rögzítik, hogy a Megrendeló nem tjzet. illetve számol
összefuggésben olyan köhségeket, melyek a kbt. ó?. § ( l ) bekezdés ,tr
t€
l
jesitésével
cl a szerzódés
ponl ku-ku alpontja szerinti l'eltételeknek nem megt'eleló társaság tekintetében merúlrrek fel, és
melyek a nyenes ajánlattevaj adóköteles jövedelnlének csökkentésére alkalmasak,

23.;

A Felek

24.)

A

a Kbt.l3ó.§

Megrendel(i .jogosult és egytren köteles a szerzódést felmondani a Kbt, 1,13, § (]) bekezdése

alapján,- ha

vagy kózvctlenúi 25 %_ot meghaladó tulajdoni részes§dest
szerez valamely olyan jogi személy lirgy szenrélycs joga szerint jogképes szervezet. amely
tekirrtetében íbfuáll a Kbl. 62, § (1) bekezdes k) ponl kb) alpontjában mcghatáíozott \alamel)

a.) a Vállalkozóban köZvetetten

t-eltétel:

b.) a Vál|alkozó köZ!etetten \agy köZvetlenül 25 9,,Ó.ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szedrrt .1ogképes szervczetben, amely
tekintetJberr i'crurá[ a Kbr, ó2, § ( l ) bckezdés k) pont kb'} alpontjában meghatározotl valanlely
í'eltétel.

A

Vállalkozó a szerzódés reljesitésének idótartama alatl tulajd(}nosi szerkczetét kiiteles
Megrendelő számára ínegismerhetóvé tclni és a Kbt. l43, § (3) bekezdése szerinti ügyletekról
vállalkozót haladcktalanul éncsitcni
25.)

a
a

l 0.000.()00, - t't.i szerzódéses idótanarn lcgalább
l,elelósségbiaositási szerzödéssel rendelkczik,

26) A Szerzódó Felek rögzítik. hogy a Vállalkozó
5.000.000.
27, )

_F

t,ikáresernény értékbenmcgkötöt1

Kapcsolananó szenrélyek,

A

NÉ!: l'óth Attila

lvlc erendclii részéröl:
i!é1: PéliToóth 1'ibor
('ínr: ,1400 Nyiregyháza, Tú7éru, 2-4.

+ 36 30:998-40:l
Felelós nrűszaki lezetó: f)crla András Máriti

Mobi l szárn: 06-]0,'590-0423
Műszaki e llcntjr: Demeter György

a VállalktrzLi részéröl:

Círn: 40]

l

l)ebrepen. Balmazúllárosi út 8, a.

Vlobil szárrr:

Mobil szán: ]ó 30 249-7ó l l

Mobil szám: 06-]019]5-ó952
J<lgosultsági szám: ME-KÉ, t
NÜ.I szírrna:34945523 l

l5-2ol10

L,4

\t,

J,

28.) A Vállalkoz<'r képviselctóbcn eljáró aláíró személ} kijclenti. hogy az általa képviselt szenczct a
nemzeti vagyonrríl szóló 2()l l.éri CXC'VI. tönény 3. § (l) bekezdése s7ennt árlátlrató szgr\ezetnck
minósül, Kijelenti, hogy amennyiben ezen tekintetben változá§ töíénik. azt haladéktalanul közli a
Megrendelóvel.

29.) A szerződés bármely rendelkezésének érvényelenségenem eredményezi az egész szerzódés
érvénYelerrségét,A l:'elek megállapodnak, hogy iiyen esetben haladéhalanul egyeztetéseket tartanak az
érintett rendelkezés más megf'elelő rendelkezéssel tórténó helyettesítésér€ azzal, hogy amennyiben nem
jön létrc köZóttük megállapodás. úgy az érvény.,telen rsndelkczést ligyelmen kívül kell hagyni.
30.) A jelen vállalkt.zási szerzijdés megsziinése esetén a Felek etymással elszánrolnak. A Megrendeló
a2, álLala igazoh teljesitési kötcles a vállalkozti részérekifizetni a jelcn szerzódésben f'oglaltak aIapján.
J l ,1

Jelen szerződés n-r(ldosításával kapcsolatban a Kbt- l4l

-

§-a az irányadó,

]2,) A Szerzódó lelek melr'rllapodnak abbarr. hogy a jclen vállalkozási szerzijdésból €redó e§€tleges
vitás kérdésekettárgyalásos úton rendczik, ennek eredménylelenségecsotén kikötik a nyíregyházi
székhelyű, hatáskijrrcl rendelkezö bíróság kizárólagos ilIetékességét,amelynek rnindenkor alávetik
magukat,

Jclen szerziirlósbcn nenl részlctezett kéIdések tekintetében a Ptk.. a Kbt., és az egyéb vtlnatkozó

1ogszabálylok renrlclkgzésci aZ irán}"adóak.

Jcien szerzódést i'clek elolvasás és órtolmezés után. nrint akaratukkal és llv ilatkozatukkal mintlenbcn
megegyezót jóválragyirIae írják alá-
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