VÁLLALKOZÁSI §ZERZÓDÉS
(02.rész)

NYÍRYV Nonproíit Kft. (adósám: 103633l5-2-15, cégjegyzékszám: Cg:15_
Petó Arpád igwezető,,l4O0 Nlregyháza, Tüzér u. 2-4.) mint megrendeló,

amely létrejött egyrészról a

09-060275, kepüselő:

(továbbiakban: Megrendeló) másrésnöl a

NYIRVATISZ Kft. (adószám:

023821989-2-42, cégegyzékszőm: Cg: 01-09-338903, képüseló;

Tomasovszki Tamás űg}.r'ezetó, székiely: l152 Budapest, Illyés Gy. u. 2-4.) mint víllalkozó
(továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:
szerzódés megkötésének az előzménve:
Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Kbt. l l2 §. ('l ) bekezdés b) pontja szerinti nllt eljárást indított, hétvégén
történö takadtási feladatok elvégzése tárgyában. (02.rész)
Vállalkozó a kőzbeszerzési e|árás során a legalacsonyabb összegú ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot
nyújtotta be, így kerúlt sorjelen szerzódés megkötésére.

A Felek íögzítik, hogy a NYÍRVV Nonprofit Kft. NyiregyhIáza Megyei Jogú Város Ónkormányzatának l00
%_os tulajdonában álló gazdaságs társaság. A fulajdonossal kötött közszolgáltatási szerződés alapján a

NYÍRW Nonprofit Kft.

láda el a kózterületek tisztántartási feladatait.

1.) A Megrendeló megíend€li, a Vállalkozó pedig elvállalja a Nlregyháza város meghatáíozott közterületein
vasárnaponként végzerrdó takadtrisi munkák elvégzését.
A teljesítés helyeit és a részletes műszaki leínísta lefol}tatott köZbeszerzési eljárás iratanyaga taítalíÍ^azza.

2.)

válla|kozási díj: 79.000._Ft/alkalom

(Az alkalom egyszeri takafitást jelent,

+

ÁFA

a közbeszerzési eljánísban meghatározott összes helyszínen).

A vállalkozói díj magában foglalja a szerzódés teljesítésévelkapcsolatban íelmerúlt valamennf költséget.
Vállalkozó ezen felúl díjat nem követelhet a Megrendelótól.

A

3.) A Vállalkozó fudomásul veszi, hogy a Megendelónek előleg nyújtására nincs lehetösége. A Vállalkozó
havonta egy alkalommal (a hónap utolsó napján)jogosult számlát benyújtani a Megrendelő részére,A számla
benyújtásának a feltétele: az elóZetes műszaki ellenórzés, melyról készült bejárási naplót a Felek képviselÓi
közösen ímak alá.
A Megrerrdeló az ellenszolgáltatást az igazolt teljesítést kóvetóen a tartalmilag és formailag szabályszenien
kiállítoft leigazolt számla ellenében a számla keltétöt számított 30 napon belúl átutalá§sal teljesíti a P&. 6: l30
§ (1) (2) bekezdései szerint,
Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén a Ptk. 6: l55 §. rendelkezései az irányadóak.
4.) Megrendeló kóteles a Vállalkozó által szerződésszerúen teljesített szolgáltatásokól a teljesítésiigazolást

kiállitani.

5.) Megrendeló kötel€s

a teljesítésigazolás§al igazolt szolgáltatás ellenszolgáltatásának szerzódés szerinti

megfizetésere.
6.) Szerzódés időtartama:

7.)

A

A szerzódés aláínísától kezdődóen t éüg tart.

Megrendeló utasíthatja

alkalmazottat/alvállalkozót

:i

a Vállalkozót, hogy a munka bármely

távolítson el a munkaterületról, aki

l)...._,-

\t

/*

részében bevont bármely olyan

(.

T.

<1,

a) alkalmadan feladatainak ellátására. r,agy
b) ncm követi az egészségvédelem,biztonságtechnika. környezetr,édelem
nrinóségirányításban Leírt biztonsá_ei eljárásokat, megséni a releváns jogszabáIyi

es
es

megrendelói belsó szabályozásokat vagy olyan magatartást tanúsít. ami hánányos az
egészségvédelemre, a biztonságtechnikára és a kömyezetr,édelemre

8,)

A \'állalkozó

a Megrendeló utasítása Szerint köteles eliárni.

Az

nézve,

utasítás nem ierjedhet

ki ter,ékenl,ség

megszerv-ezésére é§ nem teheti a teljesítést terhesebbé.

A Vállalkozó a szerzódés teljesítése érdekébenszakmailag felkészült, megbízható. saját. illetve
alvállalkozói (szerrrélyi és technikai)kapacitást tart fenn a Megrendelói igények kielégítésére.
9,)

10.) A Vállaikozó teljes felelósséget l,állal a munka elvégzéséhezszükséges összes tevékenységénekés
rnódszerének megfelelóségéén.

ll,) A Feiek

rnegállapodnak

aról, hogy múszaki ellenórzésre a Felek

képr.,iselóinek jelenlétében

lol1,amatosan sor kerül.

A Megrendeló

a Vállalkozó jelenléte nélkú1 történó ellenőrzéseken rapasztajt hián},osságokróJ a Vállalkozót
írásban értesítiés felszólítja a hián1,osságok határidóben történó megszüntetésére, A Vállalkozó az észlelr
hiányosságok megszüntetése után kóteles értesíteni a Megrendelót_

A Vállalkozó,

amennyiben munkar,égzés solán bárrrlilyen fotmában akadályoztatva van, köteles a
Megrendelót haladéktalanu1 énesíteniés együttmúködni az akadál1,oztatás megszüntetésében.
12,) Anrennyiben a Megrendeló írásbeli t'elszólításáta a Vállalkozó az elmaradt munkavégzést l,}em !,agy
hiányosan teljesiti, a Megrcndcló §aját kőltségén a munkát clr,égezteti, rTrelynek diját a Vállalkozó 1'elé
én,én.vesíti.
13.) A Válla]kozó kóte]es a takarítási féladatokat úgy megszen,ezni, hogy a munkálatok a r,ároslakók
nytgalmát ne zar.arják és legkésóbb vasámap délelótt 10.!0 órára beiejezódjenek,
14,) i\rr-rennyiben a Vállalkozó a Megrendeló által elóín határidóre, vagyis rninden vasámap délelótt l0.()|
óráig nern láda el a feladatait, késedelmi kötbért köteles fizetni. mel}.nek ménékeaz egy alkalomra
megállapított nettó rállalkozói díj 10 9lo-a,]óra, maximum 30 o/o-a,

l5,) A Felek rögzítik, hogy a szerzódés tárgyát képezó hei.vszíneken lévó hulladékokat a Vállalkozó a.1,100
Nviregvháza. Szál]ási út 72, szám alatti hulladéklerakó telephellre köteles beszállitani, A hulladék
megsemmisitésének kóltsége a Vállalkozót terheli,
16.)

A

Megrendeló városüzemeltetési tevékenysége a társadalom széles kórét érinti, ezén Vállalkozó

szerzódésszegésének kör.etkezményei is széles körben én,ényesúlnek.mely, kór, etkezményeként Vállalkozó

köteles helyállni, (kúlönósen a késedelmesen elkezdett, vagy a neír. illetve nem megfelelóen elvégzett
takadtási munkák rr-riatti károk, esetleges balesetek esetén).
17.) -A. Felek rnegeg5,eznek ar.ól. hogy egy alkalornrnal tórténó munka el nem r.égzéseesetén a szerzódést a
Megrendeló azclnnali hatállyal í'elmondhatja a kötbérkóvete]és énényesírésmelIett.

Azonnali hatá1l,ú i'elmondás esetén N,íegrendeló fénntanja magának ajogot
ideénve a kárai rnegtéritésérevaló jogot is.
én,ényesítésére,
l8.) Kapcsolanarró szelnélyek

NIegrendelóoldaiáról:

Telefonszám:

a szerzódésszegésból eredó

:

UjhelyiZsolt
0ó-30]'695 -7,156

.'f,,\

\]\|

j

oga

i

Vállalkozóoldaláról:

Telefonszám:
t9.)

KéningerZoltán
06-301955-0261

A Felek rögzítik a Kbt.

143. § (3) bekezdése alapjrin, hogy a Megrendelő köteles a szezódést

felmondani 30 napos lelmondási határidóvel, ha
a) a Vállalkozó vonatkozásában közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes sZQíveZeí, amely tekintetében
fennáll a Kbt. 62 , § ( l ) bekezdés t2 pont kb) alpontjában meghauározott feltétel.
á7 a Vállalkozó köZvetetten vagy köZvetlenül 25%-ol meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt.
ó2. § (l) bekezdés ri pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

20.) A Felek a Kbt. l]6. § (l) bekezdése alapján rögzítik, hogy a Megrendeló nem fizet, illetve számol el
a szerzódés teljesítésévelösszefiggésberr olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (l) bekezdés t/ pont ka)kb) alpontja szerinti feltételekaek nem megfeleló társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes
ajánlattevó adóköteles jövedelmének csőkkentésére alkalrrasak.
A Vállalkozó köteles a szerzódés teljesítésénektelies idótartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő

számára megismerhetővé tenni és a
haladéktalanul énesiteni.

Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekról a Megrendelót

2l,) Vállalkozó jogosult alvállalkozók

igénybevételere. A Vállalkozó

a

szerződés megkötésének

idópontjában, majd - a késóbb bevont alvállalkozók tekintetében - a szerzódés teljesítésénekidőtafiama alatt
köteles elózetesen a Megrendelónek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés
teljesítésében,és - ha a megelózó közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a
bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nllatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljrirásban elóírt kizáró okok hatálya
alatt.
25.)

A szerződéssel kapcsolatos minden

A
- a Nyíregyházi

más vitás kérdést a Felek békésúton kísérelnek meg megoldani.

békésúton nem rendezhetó vitás kérdésekeldöntésere Felek - értékhatártól fliggóen
Járásbíróság, illetve Nlregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességétkötik ki.

26.) A szerzódés teljesítése során szerzódő felek kötelesek együttműködni, ennek keretében tartomak
egymrist haladéktalanul értesiteni az érdekkörükben felmerüló a vállalkozasi szerzódésre kiható minden
lényeges adatról, tényezóról és körülmenytől. A vállalkozó együttmúködési kötelezettsége körébe tartozik
minden olyan adatszolgáltatás, mely a MegTendelő számüteli törvénnyel összefiiggő nyilvántartási
kótelezettségei teljesíthetóSégétfinti a szerzódés teljesítése kapcsán.

27.) A szerzódésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Tőrvénykönywól szóló 2013. éü V. tv., a Kbt.
és a vonatkozó .jogszabályok rendelkezései iranyadóak.

Felek a szerzódést, mint akarafukkal és nllatkozatukkal mindenben megegyezót, helybenhagyólag írják alá.

NYÍRvY Nonprofit Kft.

Nlregyháza, 2020. augusaus 04.
NYlnvÁTl§z
11s2 B!d.p€3t,

r(ft.

4400 Nyíregl,házrt, Tüzór u. 2-4.sz
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