
VÁLLALKOZÁSI SZERZÓDES

aíne|y létrejött egyr€szfóI a NYÍRYV Nonproíií Kft. (képviselő: Dr. Pazorryí Péter igyvezető,4400
Nyíregyhráza, Tüzér u. 2.-4., adőszitn: l03633l5-2-15, cégieryzékszám: Cg:l5-09-060275,), mint
megrendelő, (továbbiakban: Megrendelő) másrészröl a
SZABADOS-OK Kft. (képviselő: Szabados László ügyvozetó, székhely:4553 Apagy, Vörösmaíty u,
5., adószám: 12680692-2-15, cégjegyzékszám: Cg: l5-09-0670l7), mint vállalkozó (továbbiakban:
Vá|lalkozó) között az alulírott napon és helyen. az alábbi feltételekkel:

A Szerződés megkötésének előzménye:

A Megrendelő, mint ajánlatkéró a közbeszerzésekrőI szóló 20l5. évi CXLI . tv. l l5 § (1) bekezdés
szerinti közbeszerzési eljáníst folytatott le, a nyílt eljánás nemz€ti eljárasrendben irányadó szabá|yainak
a Kbt, l l5. §-ban foglalt eltórésekkel töíténő alkalmazásával.
A Válla|kozó a közbeszerzési eljárás során a legjobb ar_érték arany megielenítő ajánlatot tette, ennek
eredményeként jött létre a szerzödés.

A Felek rögátik, hory a NYiRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháaa Megyei Jogú Város
Onkormányzatának l00 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság. A tulajdonossal kötött
közszolgáltatrisi szerzódés alapján a NyíRvv Nonprofit l(íl. végzi Nyíiegylrázín a helyi közutakkal
kapcsolatos üzemeltetósi feladatokat, többek között * jelen szerződés rárgyához kapcsolódó _

forgalom biztonsági, ezen bel ü l burkolatjel festési feladatokat.

l .) 
_ 
A Megrendelő megrendeli, a Válla|kozó pedig elvállalja Nyíregyháza Megyei Jogú Város

onkormányzatának tulajdonában és a NYÍRVV Nonprofit Kft. iizemeltetés€ben lévő szilárd burkolatú
utak burkolatjeleinek gépi, illetve kézi f'estéset, burkolatjelek készítését géppel, illetve kézzel az előrc
egyeáetett helyeken és a Megrendelő állal meglratáíozott határidóben, az, alábbi mennyiségben:

- szilárd burkolatu utak burkolatjeleinek gépi iestése oldószeres festékkel:
- szilárd burkolatú utak burkoladeleinek kézi festése oldószeres í'estékkel:

2.) Vál|alkozói di!:

- szilárd burkolatú utak burkolatjeleinek gépi festése oldószeres festékkel;
- szilárd burkolatú utak burkolatjeleinek kézi festése oldószeres festékkel:

7 .500 m2 - 20 yo

6.500 m2 - 20 o^

Nenó egységár
(..,......Ft/m2+AFA)

1.890._
2.020.-

3.) Megrendelő a Kbt. l35. § (7) bekezdése alapján, az általános forgalmi adó nélkül sámított teljes
ellenszolgáltatrá.s 5 %o-ának megfeleló elóleg igénybevételének lehetőségét biaosíüa.
Amennyiben a Vállalkozó az előleg igénybevételével élni kíván, Megrendelő a322l20l5. (X.30.) Korm.
rendelet 30. § ( l ) bekezdése alapján az előleget az építési munkaterület átadását követó l 5 napon belül
kifi zeti előlegbekérö alapján.

A számlák kie$/en|ítése átutalással töíténik a Ptk. ó:130 §. (l) - (2) bekezdés figyelembevételével, a
Kbt.l35. § (l), (3), illetve (5) - (7) bekezdéseinek alkalmazásával a Száínla keltétől számított 30 napon
belül, A sámlák benyújtisára havonkénti gyakorisággal van lehetőség.
A számta kiállításának feltétele a Felek által ellenjegyzett reljesítós igazolás.

Alvállalkozók igénybevétele esetén az építési beruházások, valamint az épiíési beruhrázásokhoz
kapcsolódó tervezői és mémöki szolgáltaások közbeszerzésének részletes szabáIyairóI szőló 322/2015.
(X.30.) Kormányrendelet 32lA §-ban foglaltak az irányadók. A szerződésszerű és a jogszabályoknak
megfelelő sairnla a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kerül kiegyenlítésre: Ptk., Kbt.,
322/2015. (X.30,) Kormányrendelet, 2007. évi CXXVII. törvény. Nem építési engedélyköteles ezen
építési beruházás. A kifizetés pénzneme: HUF.
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4.) Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén a Ptk. ó: l 55. § rondelkezései irányadóak.

5.) A szerződés idötartama: 2023. jaauár 24. - 2024. január 23,

6,) A Felek megegyeznek arról, hogy a Megrendelő által átadott munkaterületen a Vállalkozó a
munkavégzés ideje alatt köteles gondoskodni a vagyonvédeleInról, és arról, hory a környezet legkisebb
zavarásával végezze el a munkát. A Vállalkozó a szerződésben vállalt munkát I. osaályú minóségben
köteles elvégezni - Az elvégzetl munka feleljen meg valamennyi jogszabályi előínásnak. valamirrt
valamennyi ezen munkára vonatkozó szabványnak.

7.) Amennyiben a burkolatjel festési munkálatok elvégzése során a Vállalkozó áIta| átadott,,munka" a
legrnagasabb minőségi szintre vonatkozó elóírasokat nem elógiti ki, a Megrendeló kizárólagos joga
dönteni abban, hogy a csökkent értékú munkát teljesítesként, az éwényes jogszabályok szerinti
értékcsökkenéssel e|fogadja, vagy ragaszkodik az I. osztályú minőség előállíttísához.

8.) A Válla|kozó folyamatosan köteles a Megrendelót értesíteni minden olyan körülnrényről, amely a

munka ütemezés szerinti elvégzését akadályozza.

9.) A Vállalkozó a munkaterület átadásával egyidejűleg kötelezettséget vállal a munkavégzés során
kialakítandó ideiglenes forgalmi rend kialakítására. Vállalkozó kötelezi magát, hory burkolaliel festési
munkákat csúcsforgalmi idöszakban (7.@ órától - 9.m óráig, illewe 15.00 órától - l7.m óráig) nem
végezhet.

l0.) A Vállalkozó vállalia szerződést biztosíto mellékkötelezettségként a műszaki átadás-áWétel
időpontjától számított l éVjótállást. A jótállási idó az átadás-áwételi eljáras befejezésének idópontjátóI
kezdödik.

A VáIlalkozó a jótállrási idő alatt a Megrendelő általjelzett hibák, azt követően pedig a Megrendelő által
bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörebe tartozó hibák kijavitását - amennyiben az időjáras a javítási
technológiát |ehetóvé teszi - 3 napon belül megkezdi és a műszakilag indokolt időtartamon belül
befejezi.

l l .) A Vállalkozó a munka megkezdésekor köte|es építesi naplót nyitni és azt - az l9l12009. (IX. l 5.)
Korm. rendelet szerint - naprakészen vezstni. A munka teljesítése során a kapcsolattarLís az Epíési
Naplóban történik. Az Epítési Naplóban bejegyzésre a szerződésben feltiintetett személyek jogosultak.

l2.) A Vá|lalkozó kijelenti. hogy a munka elvégzése során rendelkezik valamennyi sz-enrélyi és tárgyi
feltótellel. A Vállalkozó az ajánlatban a felelós müszaki vezetó gyakorlati idejét l97 hónapban jelö|te

meg. Felelős műszaki vezető neve: Szabados László

l3.) Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kán okoz, köteles aá megíéríteni. Ment€sü| a
íblelósség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívüI eső, a szerződéskötés
időpontjában előre nem látható körülmény okoáa és nem volt elvárható, hogy a körülménl elkerülje
vagy a kárt elhárítsa.

Megrendeló űtkezelési tevékenysége a társadalom széles körét érinti, ezórt Vállalkozó
szerzódésszegésének következményei is széles körben érvényesülnek, mely következmérryekén
Vállalkozó köteles hely,tállni (különösen a késedelmesen elkezdett, vagy a nem, illetve nem megfelelÖen
elvégzett burkolatjel festés miatti károk esetén.)
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l4.) A Felek megegyeznek arról, hogy ellenőrzésre folyamatosan kerüI sor.

l5.) A Vállalkozó hibásarr teljesít, lra a munkát nem megfelelő mennyiségben, minóségben végzi. Hibás
teljesítés esetén a Vállalkozó a Megrendelö felszólításrára köteles a hiba kijavítását haladéktalanu]
megkezdeni, ós a Megrendelő által megjelölt határidőn belül teljes körűen befejezni.
Amennyiben a Vállalkozó a hiba javítását megtagadja, nem kezdi meg, a hiba javítrását nem nregfelelő
mirrőségben, mennyiségben végzi, vagy hataridőben nem fejezi be, vagy a hiba megfele|ö minőségíi,
mennyiségű, határidejü javítása tőle el nem vrirható, a Megrendeló jogosult a hibát saját maga és /va5"
más Vállalkozó igénybevételével kijavitatni, amelynek költségét a Vállalkozó köteles viselni.

l6.) A szerzőrlésben meghatározott teljesítési haáridő Vállalkozónak felróható késedelmes teljesítése
esetére a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek a szerződés szerinti teljes
mennyiség (gépi festés: 1.5O0 m2-20 %, kézi l-estés: 6,500 ma20 %) értékének, mint kötbér alap l 7o-

ának megfeleló mértékben a késedelem minden napári napja után, amely eltelik a vonatkozó befejezési
határidó ós a burkolatjel festési nrunkára kiadott átadás-átvételi igazolás szerinti tényleges befejezési
időpont között. A késedelemrnel érintett napok legmagasabb értéke l0 nap, ezt követöerr a Megrendelő
jogosult a szerzódést azonnali hatillyal felmondani.

A hibák kijavítására, a hiányok pótlásara vállalt és a műszaki átadás-áWételijegyzökönyvben rögzített
határidőre történő elvégzésének elmulasáása esetén a Vállalkozó késedelrni kötbért köteles fizetni a

Megrendeló részére, melynek mértéke a szerzödés szerinti teljes mennyiség elvégzése nettó értékének,
mint vetítési alapnak az l oÁ-a a késedelem minden naptári napja után. A késedelmi kötbér legmagasabb
összege az itt rögzített Vetítési alap 30 Yo-a,

l 7.) Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó által a te|jesíiésjogos ok nélküli megtagadása
és a Vá|lalkozó felróható magatartása miatt a Megrendelő általjogszerűen ryakorolt elál|ás, felmondás
esetén a Vállalkozó kötbér és káítérítési felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke 30 70,

alapja a szerzódés szerinti teljes melrnyisóg elvégzésének értéke.

Amennyiben Vállalkoz,ó a szerzódés teljesítesét határidőben báLrmely okbol nem kezdi meg és /vagy a
szerződéstól eláll vary (illetve) aá felmondja, ebben az esetben Megrendeló felé meghiúsulási kötbér
és kártérítési felelősséggel tartozik.

A Megrendeló jogosu|t a kötbért nreghaladó kánát és a szerződésszegésbóI eredő egyéb jogait is a
Vállalkozóval szemben érvényesíteni. Amennyiben a Vállalkozó teljesítése sonin - az időjárási
viszonyok kivételével * olyan előre nenr látható fizikai akadályok vagy feltételek adódnak. anelyeket a
Vállalkozó az elvárható legnagyobb szakmai gondossággal sem láthatott előre, úgy a Vállalkozó anól
haladéktalanul köteles órtesíteni a Megrendelöt.

l8.) Megrendelő jelen szerződést felmondhatja vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződóstől
elállhat. ha
a.) feltétlenül sziikséges a szerzódés olyan lérryeges módosítasa, amely esetóben a Kbt. l4l. § alapján
új közbeszerzési e|járást kell lefolyatni
b.) a Vállalkozó nem biaosítja a Kbt. l38. §-ában foglaltak betartását vagy a Vállalkozókónt szerződő
fél szemólyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. l39. §_ában
foglaltaknak vagy
c.) az tsUMSZ 258 cikke alapján a közbeszerzés szabályainak rnegszegése miatt kötele7,ettségszegési
eljárás indult vagy az Európai [Jnió Bírósíga az EUMSZ 258 cikke alapján indított eljárásban kimondta,
hogy az Euópai Uniójogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt és
a Bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerzódés nem semmis.
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Megrendeló köteles a szerzódést felmondani yagy - a Ptk._ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a
szerződés megkötését követőenjut tudomás.ira, hogy a szerződó fel tekintetében a közbeszerzési eliárás
során kizl,ró ok állt fenn és ezért ki kellctt volna ámi a közbeszerzósi eljá,rásbót.

l9.) A Vállalkozó a szerzódés teljesítésének idótartama alatt tula.idonosi szerkezetét köteles a
Megendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. l43. § (3) bekezdése szerinti íigyletekről a
vállalkozót haladéktalanul értesíteni.

20.) A Vá|lalkozó a szerződésben foglalt kötelezettsegének teljesítése érdekóben alvállalkozót a Kbt.
szabályai alapján vehet igénybe. A Vállalkozó legkésóbb a szerződés megkötésének idópontjában
köteles Megrendelónek valamennyi olyan alvá|lalkozót bejelenteni, amely résa vesz a szerzódés
teljesítesében - ós ha a megelőző közbeszerzési eliárásban az adott alvállalkozót még nem neveáe meg
- a bejelentéssel együtt nyilatkomia kell arról is, hogy az á|tala igénybe venni kivánt alvállalkozó nem
áll kizáró okok hatálya alatt.

A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köt€les a Megrendelónek minden további, a
teljesítésbe bevonni kívrlnt alvállalkozót előzetesen bejelenteni és a bejelentéssel együtt nyilatkozni
köte|es arról is, hogy az igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kiáró okok hatálya alatt.

2l.) A Felek rögzítik a Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapjan, hogy a Megrendelö köteles a szerződést
felmondani 30 napos tblmondási haáridóvel, ha

a,1 a Yállalkoző vonatkozásában közvetetten vagy közvetlenül 25 Yo-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez va|amely olyanjogi személy vagy személyesjoga szerintjogképes szervezel, amely
nem felel meg a Kbt. 62. § ( l ) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek vagy

b) a Y állalkozó közvetctten vagy közvetlenül 25 oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyanjogi személy vagy személyesjoga szerintjogképes szervezetben, amely nem felel meg
a Kbt.62. § (l) bekezdés &i pont &ó/ alpontjában meghatározott feltételeknek.

22.) A Felek a Kbt.l3ó.§ (l) bekezdése alapján rögzítik, hogy a Megrendelő nem fizet, illetve sámol
el a szerádés ieljesítésével összefiiggésben olyan költségeket" melyek a Kbt. ó2. § (l ) bekezdés t/
pon| ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fe|, és
melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A Vállalkozó a szerződés
teljesítésenek teljes idötartama a|an tulajdonosi szerkezetét köteles a Megrendeló számára
megismerhetővé tenni és a Kbt- l43. § (3) bekezdés szerinti ügyletekról a Megrendelőt órtesíteni.

23.) Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés idópontjára- az adott munkára 5.000.000.-Ft/
szerzódéses idótartam, l .000.000.-Ft/káresemény felelósségbiaosítrási szerzódést kötni vary rneglévő
felelősségbiáosítását kiterjesaeni ily€n mórtékű felelósségbiztosításra.

24.) Kapcsolattartó személyek.,

a vállalkozó részeről:
Név: Szabados László
Cím: 4553 Apagy, Vörösmarty u. 5.
Mobil: +36 30/382- l022

A Megrendelő részéről:
Név: Dicső Péter
Cím: 4400 Nyíregyháaa, Tnzét u.2-4,
Telefon: 421548-484

E-mail: szabadosok(@szabadosok,t-online.hu e-mail: dicso.peter@nyirvv.hu
Epítésvezető: Szabados Lriszló
Telefonszám: + 36 30/382-1022
Jogosulságí szám: l5- l0306

A Megrendeló által kijelölt kapcsolattartó személy a teljesítés igazolásra isjogosult.
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25.) A Vállatkozó képviseletében eljáró aláíó §zemély kijelenti, hogy az általa képviselt szeryezet a
nemz.eti vagyonról szóló 20l l.évi CXCVI. törvény 3. § (l) bekezdése szerint áúlátható szervezetnek
minősül. Kijelenti, hogy amennyiben ezen tekintetben váltoás törtónik, azt haladéktalanul közli a
Megrendelóvel,

26.) A szerzódés brfu'mely rendelkezésének érvényelensége nem eredményezi az egész szerzödés
érvénytelenségét. A Felek megállapodnak, hogy ilyen esetben haladéktalanul egyeztetéseket taítanak az
érintett rendelkezés más megfele|ö rendelkezéssel történő he|yettesítésére azzal, hogy amennyibeIr nem
jön létre közöttük megállapMás, úgy az érvénlelen rendelkezést figyelmen kívül kell hagyni.

27.) A jelen vállalkoási szerződés megszűnése esetén a Felek egyrnással elszfunolnak. A Megrendelő
az általa igazolt teljesítést köteles a VáIlalkozó részére kifizetni ajelen szerződésben foglaltak alapján.

28.) Jelen szerződés módosításával kapcso|atban a Kbt. l4l . §-a az irányadó.

29.) A Szerzödő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen vállalkozási szerződésből eredő esetleges
viiás kérdéseket tárgyalásos úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén kikötik a nyíregyháai
sz-ékhelyű, hatáskörre| rendelkezó bíróság kizáró|agos illetékességét, amelynek rnindenkor alávetik
magukat.

Jelen szerződésben nem reszletezett kérdések tekintetében a Ptk-, illeNe a Kt}t. vonatkozó szabályai az
irányadóak.

Je|en szerződést felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal mindenben
megegyezót jóvrüagyólag írják alá.

Nyíregyhaza, 2023 - január 24 .
}IYiRvv Nonprofit Kít.

4400 Nyíregl,háza, TiLér u. 2-.1.sz
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