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amely létrejött egyreszról a NYiRvv Nouprofit Kft. (,l4oo Nyíregyháza. Tiizér n.2.4., adós7Ám: t03633l5-2-
l5, cégjes/zéksám: Cg: l5-09-0602?5, képviselö: Dr. Pazonyi Péteí ügyvezető), mint megrendelö,
(továbbiakban: M€rendeló) másrészöl a
TRÉNER KfL (székhely:4400 Nyíregyház4 Repülótér u. l., adószárn: l1240695,2,|5., cégieryzéksám: cg:
15_09_061647, képtiseló:Honáü Péter ü§"r'ezetö), mint \,állalkozó (továbbiakben: Vállslkozó) között az
alulirott napon és helyen. az alábbi feltételekkel:

A Szerzódés megkötésének elözménv€:

A Megrendeló a Kbt. l l2. § (l) bekezdés b) ponüa szerint nyílt közbeszerzési eüánist folytatott le, mely során a
Vállalkozó a közbeszerzési eljrfu-ás sorrin az egyetlen érvényes ajánlatot nyújtotta b€, ennek eredményeként jön
léae a szeízódés.
A NYiRVv Nonprofit Kft, Nyíregybáza Megyei Jogú Város Önkormányzatának l00 7o-os tu|ajdonában álló
gazdasági tá§aság. A fulajdonossal kötött közszolgáltatiisi szerzódés alapján a NYlRvV Nonproltt Kft. végzi
Nyiregyháán az áIlategészségü$/i és járvliLny megelözési feladatokat, többek között a szunyoglárva és imágó
elleni védekezési feladatokat is.

l.) A Felek megegyeznek anól, hogy a Vállalkozó a Megrendelö külön ínísos megrendelése alapján köleles
elvégemi Nyíregyháza Meglei Jogú Vá,ros alábbiakban felsoroh terülcteinek két alkalommal történő
szúnyoglárv4 illetve hii.om a|kalommal történó imágó elleni védekezesi feladatainak ellátását az alábbi
mennyiség szerint:

A,) Földi lÁrvaryérítéssel érintett ierúl€tek:
. sóstói tavak kerlll€te
. Bujtosi tavak kcrülctc
. Vi€tórisz úti csatoma

Összesen: 33 ha

Légi lárvas/érítessel érint€tt terül€tek:
. Igrice mocsiir kezelhetó resze
. vasúli delta és a Tokaji úti piac mögötti rész
. kótaji úti szennyviaisztitó kezelhetó része
o VIll. sz. íófolyás (Ér patak), város melletti része

Tölgyes utcától a város déli részéig
. szélsöbokori út nyugati oldala
o Gumigyár mögötti terület
o 4. sz. ököziekedési út és Örökösíöld közötti vizenyós rész
. Nyíregyháza város keleti része az lgrice csatoma, lakópark,

Igrice mocsiár Déli resze által hatarolt terület
o oros mélyen fekvö területei
o Borbiá,nya rnélyen fekvó teruletei
o császársállási tó kömyéke

Összesen: 280 ha

B.) Földi irnágógyérltés§el érintett területek:
. sóstói paíkrészek
. Bujtosi városligst
. Erdei tornapálya és kömyéke
. §ürű |úvényzrtű iakór,észck
o Örökösfiild turisáikai sport és közösségi

hasznosítási teíület által hátárolt rész , + Iakóövezet, lákópark
. Malomkert és kömyéke
o VIII. sz. fófolyás (Ér patak), Hímesi reritletek

l2 ha

5ha

74 ha
45 ha
6ha

36 ha
25 ha
22 ha
l? ha

l9 ha
14 ha

i3 ha
14 ha

80 ha
l8 ha
20 ha

62lla

|82 ha
58 ha
75 ha
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. kertváros. Tiszayasváíi út mindkét old8lán lakóövezet

. kerrvárosi lakótelep szélsöbokori úti túloldala

. Nyíregyházi Föiskola mögötti erdöteíúlet

. koráLnyi úti lakóterlllet, lakópark é§ a mögötte lévó
vimyomá§o§ lész, + .lósaváros

. Nyíre8yháza Nagyköniton belüli leriiIet

. Oros mélyen fekvó t€rületei, + lakóóvezet
o Borbánya, kisteleki szöló, Déli ipartelep mélyen fekvó ter{lletei, + lakóövezet
. Nyírszőlös mélyen fekvö tertiletei, + lakóövezet
r sóstóhegy mé|yen fekvó teruIetei, + lakótivezet
. kótaji úti szennyviaisztító és környéke
. westsik vilmos u jobb olda|a lakon terúlet
. csásársállá§i tó kömyéke
. Muzeumfalu és környéke
. sóstógyógyfiirdö lgrice kemping és a Fürdó út felöli resze
o Erdei tomapálya és kornyéke
. Bujtositavak és kömyéke
. Egyéb bejelentés alapján

|'7 4 ba
34 ha
7z ba

]90 ha

395 ha

230 ha
162 ha
l98 ha
l44 ha
2E ha
42ba

l50 ha
44 ha
82 ha

84 ha
98 ha
65 ha

Összesen: 2687 tra

Mindössz€sen k€Z€lendó t€rület: 3000 ha

A Megrendeló elrendelhet részteriiletre történó véd€kezést.

2.) A szerzódés 2022. április 0l. n:pjától - 2022, sz€ptember 30. napjáig tart.

3.) A vállalkoá kijelenti, ho8y az €lvégzendö feladatokhoz engedéllyel rendelkezik, illetve a munlák megkezdése
e|őn felveszi a kapcsolatot a helyes irtási idöpontok kijelölése érdekében az eng€délyezó szervekkel.

4.) A Vá|lalkozó kötelezi magál, hogy a lárvagyédtési, illetve imágógyédtési feladatok szakszerü e]végzéséhez
szakilányú képz€ttséggel rendelkezö szakembereket alkalmaz.

szeízödö Felek rögzítil hogy a Vállalkozó munkateriil€tének balesetmentes üzemvitele, továbbá a Vállalkozó
által foglalkoztatottak munka- és balesetvédelmi kioktatása is a Vállalkozó kötelezettsége. Baleset.
egé§zségkárosodás bekövetkezése esetén mindennemú felelösség kizírólag a Vállalkozót terheli,

5.) A vállalkozó fudomásul veszi, hogy a védekezéshez csak aZ illetékes hatóságok által, valamint az éryényes
jogszabályokban engedélyezett technológiát és vegyszen alkalmazza Ennek megszegéséból eredó mindennemű
kárén a vállalkozó felel.
A munkavégzésból eredó eryéb balesetekérl és ezekkel kapcsolatos káíokért, illetve egészségkiirosodásén a
Vállalkozó felel. Megrendelő közszolgáltatási levékenysége a tiinadalom slles körét érinti. €zért Vállalkozó
szerzódés szegésének következményei i§ széles körben érvénye§ülnek, mely következményekért Vállalkozó
köteles helytállni (különösen a késedelmesen elkezdett, illewe a nem megfelelóen e|végzett szúnyoglárva iiietve
imágóinás által okozott károk esetén).

6,) A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendeló képviselöje reszéIe, a személyes jelenlétet védekezés teljes
idötartama alatt, kü|ónösen a védekezés kezdetén, az anyagok betöltésekor, illetve a vegyszenafiály üítésekor.
Ennek elmaradása esetén Megrendelő felhívására VállaIkozó köte|es di,imentesen ismételten elvégezni a lárva és

-imágó el|eni gyérítési feladatát.

7.) A Vállalkozó minden egyes védekezési feladat elvégzéséról köteles GPS kooldináiikat rögzító jegyzókönyvet
kiállítani, a védekezés megkezdése elött és utlfu a munkával kapc§olatban (a védekezés hatékonyságárói
összefoglaló jelentést) haástanulmányt, valamint eredményességi és területi listát készíteni és aá a Megrendeló
részére térítésmentesen átadni.
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elleni véd€kezés;

Földi: l2.roo._Ft/ha + ÁFA./alkalom

Légi: l6.2lB.-FUba + /iFA/rlkalom

Vállalkozónak naprakész hiteles meteorológiai infoímációval (oMSZ) kell rendelkemie. A lárvagyédtési, illetve
imágógyéritési feladatokat az idójárási körüImények firyelembevételéve l kell elvégezrri. Kedvezótlen idójárási
helyzet €setén készenlétben kell állni, a körülmények váhozása esetén a munkát azonnal meg kell kezdeni.

8,) Vállalkozói díi:

9.) A Megrendelö elöleget nem fizet, A Vállalkozó a sámla benyújtására a Megrendeló külön irásos
megrendelését követö tetjesítés Szabályszerü leigazolását kóvetóen jogosult, A szá,Lrnlák kiegyenlítése átutala§sal
töltéIlik a Ptk. 6:l30,§ (l) - (2) bckczrlés rcnrlc|kezésci, ill§tvc a Kbt. l35. § (l), (5), (ó) bckezrlései szcrirrt a

sámla kézhezvételétöl Sámitott 30 napon belül. Az elvégzett munka igazolásának alapja a Me$endeló és a
Vállalkoá közös bejárasa alkalmával készített és aláírt munkavégzési területi lisia, illewe az erlól készitett
jeryzókónyv. Késedelmes penzil$/i teljesítés esetén a Rk. 6: l55 § rende]kezései az ininyadóak.

l 0.) KaDcsolattartó személYek:

vállalkozó részéröl:
Név: Horváth Péter
Tel: 421430- l 58. 0ó-30/9430-340
E-mail cím: peter.horvath@trenerkff .hu, kriszk@trenerkft .hu

Megrendeló részéről:
Rónaszéki Péter csoportve7etó
T el: 42/ 5484'1 0. 06-30/3 64-'1 l 66
Email cím: gyepmester@nyirw.hu

1 l.) A Vállalkozó fudomásul veszi, hogy minden védekezés megkezdése elótt a lakosság. a méhészek médián és

egyéb fomáson k€resáüli értesítése, valamint a munkateriilet m€gjelölése a vállalkozó feladata, melyért külön
díjat nem sámíthat fel.

l2.) Amennyiben a Vállalkozónak a munkavégzés€ elmarad vagy lakosúgi bejelentéselq illetve a közös
terliletbejiárás alkalmával tapasztaltak szerint nem meglelelóen Yannak elvégezve, úry a Vállalkozó a Megrendeló
felhívására ismételt€n kóteles elvégezni a lárva, illetve imágógyérítési feladatokat melyért kü]ön diiat nem
sámíthat fel.

l3.) Amonnyib€n vállalkozó Megrendelö l4. pont szerinti f€lhívrisának - az abban megi€lóh idöpontig - nem tesz
eleget. a Megíendeló jogosult minden késedelmesen megke7dett nap után az egyes megrendelé§ nettó értékének l
o/o/nap késedelmi kötbért követelni (a kötbér maximális értéke: a megrendelés nettó értékének 10 %-a).

l4.) A Felek rögzítik, hog amennyiben a Megrendelö egyszeri irásbeli felhívása ellenére, az ott me&ielólt
időpontig a Vállalkozó nem végzi el a feladatokat, a Megr€ndelö a kötbér követelés érvényesítése mellettjogosult
a jelen szerzödést azonnali hatrillyal felmondani, a munkát más Vállalkozóval elvégeaemi, melynek
többletköltségét jogosüIt a Megrendeló a Vállalkozó felé érvényesiteni.

3.9?0._Ft/ha + ÁFA/alkalorn
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l5.) Válla|kozó jogosult alvállalkozók igénybevételére. A KbL l38. § (3) bekezdése alapjián vállalkozó a
szerzödes megkötésének idópontjában majd - a késóbb bevont alvállalkozók tekintetében - a szerzódés
teljesitésének idötartama alatt kóteles elózetesen Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a

megnevezésen túl az elérhetöség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), anrely részt vesz a szerzódés
teljesítésében.
A Vállalkozó a szerzódés teuesitésének időtartama alatt köteles a Megrendelöt tájékoáatni az alvállalkozók
bejelentéseben közölt adatainak váltoásáról.
A Vállalkozó a szerzódésbe foglaltan nyilatkozik afró!, hogy a szerzödés teljesitéséhez nem vesz igénybe a
közbeszerzési eljáriisban elóirt kiáró okok hatrilya alatt álló alvállalkozót-

Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvá|lalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga Yégeáe volna. Alvállalkozó
jogosulatlan igénybevétele es€lén pedig felelős minden olyan kirért is, amely anélkül nem következett volna be.

ló.) A Felek rögzítik a Kbt. l43.§ (3) bekezdése alapjráLrr, hogy a Megrende|ö köteles a szerződést felmondani,
ha

a.i a Vállalkozó vonatkozásában közyetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyesjoga szerintjogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt,
ó2. § (l) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghat]ározott f€ltételeknek.

ó/ a Vállalkozó kózvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez Yalamely olyan
jogi személy vagy személyesjoga szerintjogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (| ) bekezdés
k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek.

I7.) A Felek a Kbt.l3ó.§ (l) bekezdése aiapján lögzítik, hogy a Vállalkozó nem fizet. illetve sámol el a
szerzódés teljesitésével összeffiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (l) bekezdés ka-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleló társasá8 tekintetében merülnek t'el, és melyek a Vállalkozó 8dókótgl§s
jövedelmének csökkenté§ér€ alkalmasak,

A Vállaikozó köteles a szerzódés teljesítésének teljes idótartama alan tulajdonosi szerkezetét a Megrendeló
szirnára megismeíhetóvé tenni és a Kbt,l43- § (3) bekezdé§ szerinti ügyletekról a Me8rendelót haladéktalanul
értesiteni.

l8.) Felek nyilatkoznak. hogy az egymáshoz intézett nyilatkozataikat e|ektronikus formában is megkúldhetik
egymásnak, aá a megérkezés idópontjában kézbesitettnek tekintik.

l9.) A Szcrzórló Felek rncgállapr-rdntrk abbarr, irogy a jclcn váilalkuzási szcrzódésbóI crctló esciicgcs viiás
kérdéseket tárgyalásos úton rendezik, ennek eredményelensége esetén kikötik a nyiregyházi székhelyü,
hatiiskörreI rendelkezó biróság kiárólagos illetékességét, amelynek mindenkor alávetik magukat.

20.) Jelen szeízódésb€n nem szabályozon kérdésekben az rárajánlatkérés iratanyaga, a Polgári Törvénykónyvól
szóló 20t3. évi V. törvény a kózbeszerzés9kól szóló 2015. évi cxllll. tv.. valamint a szerzödés tárgyához
kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak

A Szerződó Felek a jelen szerzódést elolvasás és kölcsönös énelmezés után, mint az aka[afukkal és
nyilatkozatukkal mindenben egyezőt, jóviihagyó|ag aláírták.

Nyíregyháza, 2022. április 0 l .

Nyinl'r \f!l} í,] roí'il Kft.
4rl00 Nr ilrg ir,ir.,. l ü.óI u. 2-{.§z.
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