VÁrLA LKOZÁSI SZERZÓDÉS
(0l.rész)

amely létrejött egyrészról a NYiRW Nonproíit Kft. (,1400 NyfuegyháZa, Ttizér utca 2-4_ szám, adószám:
l03633l5_2-15, cégjegyzékszám: Cg.l5-09-060275, képviselő; Petró ÁJpád igyvezető) mint megrende|ó
(továbbiakban: Megrendelő), másrészxól

Silimon István egyéni vál|alkozó (székhely: 4552 Napkor, Ilona u. 4,, adószám|

58852033-2-35,
cégjegyzékszám/egyénivállalkozói nyilvántartási szám:3144469l) mint vállalkozó (továbbiakban: Vállatkozó)
között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

A szelzódés megkötésének elözménve:

A Megrendeló

a Kbt. 112, §

(l) bekezdés b) pontja szerint nyílt közbeszerzési eljárást folytatott

Ie,

mely során a

vállalkozó a köZbeszelzési eljárás során a legalacsonyabb ósszegii áíat tartalmazó aján|atot nyújtotta be, ennek
eredményeként jött létre a szerzódés.

Szerződö Felek rögátik, hogy a NYiRvv Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzatiinak
100.%-os tulajdonában álló gazdasági ársaság. A tulajdonossal kötött kózszolgáltatási szerződés alapján a
NYIRVV Nonprofit Kft, látja el a köa€rület-fenntartási feladatokat, ennek keretén belül a ftnyírási munkákat is.

l.i A Megrendelő megrendeli,

a Vállalkozó pedig elvállalja a Megrendelő külön ííásos megrendelése alapján (email vagy fax) a szerződés idótartama alatt 8 alkalommal a Nyíregyháza Malomkerti lakótelepen a ftinyaási
feladatok elvégzését,a közbeszerzési eljánísban rögzitett műszaki leín4s alapjrin.

Az írásos megrendelés

az alábbiakat tartalrnazza: a munkaterület behaüírolása, a munkat€r{llet
megjelölése, a teüesités határideje.

A Nyíregyháza, lVlalomkerti lakót€lep

nagyságának pontos

fiinyííá6sal érintett terü]etének nagysága: 95.133 m2

A váualkoá az időjárris fliggvényében a megrendeléstól sámított

2 munkanapon belül köteles a f{inyírási

munldt

megkezdeni, azt folyamatosan végezni, illetve a megrendelésben meghatározott idópontig befejezrri.
2./ Jelen vállalkozási szerződés időtartama:

202l. áprili§

06.

-

2021. november 30.

3./ VállaIkozói díj:

Munka m€snevezése
Fiinyírási munkák

vállalkozói díi
ó._Fí/m2 + ÁFA/alkalom

Szerzódő Felek rógzítik, hogl a vállalkozói díj a Vállalkozó mindennemű költségét fedezi, a Vállalkozó ezen felül
düat nem követelhet a Megrendelótól.
4.1 Szerződő Felek lögzítik, hogy a Megrendeló elóle8et r'em fiZEí, A Vállalkozó havonkénü gyakorisággal
jogosult sámlát benyujtani. A Megrendeló a vállalkozói dúat a vállalkozó által szabályszerűen kiállított szl{Lmla
(2) bekezdés
kéáezvételétólSzámított 30 napon belül áfutalással köteles megfizetni a Ptk. 6:130 §. (l)
rend€lkezései szerint. Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén a ftk. 6: l55. § rendelkezései inínyadóak.

-

Szerzódó Felek megállapitják, hogy az elsámolás, illetve teljesités igazolás kiállitásinak alapját képezi

Nyíregyháza Megyei Jogú Város zöldfelületéról készitett felmérésben szerepló adat (m).

szerződó Felek rögzítik, hogy a számla benyújtásának feltétele: a Megrendelö által kiállított teUesítési igazolás.

5,/ Késedelmes teüesité§ esetén a Vállalkozó a teljesítésihatáridó (a Megrendelő megrendelésében foglalt

teijesítési határidó) napját köYetóen kötber fizetésére kötel€s, melynek méítékeminden késedelmesen megkezdett
nap után a megrendelés összegének 5 o/o-a, maximum 25 o/o-a. A késedelembe esés napja a Megrendeló írásos

megrendelésében meghatározott teljesítésihaáridót követó napon kezdódik.
meghiúsulása esetén az alábbi kötbér ö§szegét kötel€s megfizetni:

'

.\n\

A

Vállalkozó

a

teljesítés

k We_ tr%

- a

vállalkozói díj összegének 30 %-a.

A kötbéI követelése mellett a Megrendeló éryényesíthetiaZ azt meghaladó kfuát és a szerzódésszegésból eledő
egyébjogait is.
6.1 Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy a Vállalkozó munkaterületének bal€Setmentes iizemvitele a
Vállalkozó kötelessége, a munkálatokat végzók munkavédelni és balesetvédelmi kioktatásávaI e8yütt. Baleset
bekövetkezése esetén mindennemú felelősség kizírólag a Vállalkozót terheli.
7./ szerződő Felek megegyeznek arról, hogy a Vállalkozó a munkavégzés ideje alatt köteles gondoskodni a
vagyonvédelemról és arról, hogr a kómyez€t legkisebb zavarásával végezze el a munkát.
8./ A Vállalkozó kijelenti, hogy az I./ pontban meghatá,rozott munka elvégzéséhezszükséges szakértelemmel és
engedélyekkel, valamint személyi és táfgyi feltét€Iekkel lendelkezik. A Vállalkozó a szerzódés teljesitése solán
köteles betartani a vonatkozó jogszabályi, hatósági és egyéb elóiíá§okat, szabviinyokat, illetve szakmai
követelményeket. Vállalkoá köteles a jogszabályoknak, illewe egyéb elóirásoknak meg nem felelő
munkavégzésból, illetve hibás teljesítésből eredó mindennemű kárt a Megíendeló, illetve jelen vállalkoási
szerzódéssel összefflggésben harmadik személ}.nek okozott káLrokat a kiáíosult részéremegtéríteni,

9./ Vállalkozó

a

Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni.

Az

utasítás nem terjeöet

ki

tevékenység

megszervezésére és nem teheti a teljesítést terhesebbé.

A

a

Vállalkozó tevékenységétbárnikor ellenórizheti.
10./ Megrendelö
Vállalkozó nem mentesül a
szerzódésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy a Megrendelő a Vállalkozó tevékenységétnem, vagy nem
megfelelóen ellenórize.
l l./ A Vállalkozó alváualkozó igénybevételérejogosult. A Vállalkozó ajogosan igénybeven alYállalkozóért úgy
felel, mintha a munkát maga végeáe volna el. Alvállalkozójogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelós minden
olyan kárért is, amely e nélkiil nem kovetkezett volna be.

I2./ Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtédteni. Mentesül a felelősség alól,
ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenörzési körén kívül esö, a szerzódéskötés idöpontjábarr elóre nem
látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körulmén},t elkeriilje vagy a kárt elhfuitsa.

l3./ Felek haladéktalanul kötelesek egymiást értesíteni minden olyan körülményról, amely a jelen szerzódésben
Iögzített egyottmúködé§üket hátrányosan érintené, vagy aZ abban foglaltak teljesítésétlehetetlenné tenné.
l4./ Amennyiben a Szerzódó Felek bármelyike jelen vállalkozási szerzódésben foglalt bánnely kötelezettségét
súlyosan megszegi, a másik fél jogosult a szerzódést azonnali hatíllyal felmondani. Azonnali hatályú felmondás
esetén a Megendelő fenntartja magának ajogot a szelzódésszegésból eredójogai érvényesítésére,ideértve a kfuai
megtérítésérevaló jogot is.
l5./ Vállalkozójogosult alvállalkozók igénybevételére.A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján Vállalkozó a szerzódés
megkötésének idópontjában majd - a késóbb bevont alvállalkozók tekintetében - a szeíződésteljesítésének
időtartama alatt köteles elózetesen Megrendelónek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen
tul az elérhetöség, valamint a képviseletre jogosult megielö|éséül) amely résá vesz a szerzódés teljesítésében.
A Vállalkozó a szeTződés teljesítésénekidőíartama alatt köt€les a Megrendelót tájékozíatfi az alvállakozók
bejelentésében közölt adatainak váltoásáról.
A Vállalkozó a szerzódésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szeízódés teljesítéséheznem vesz igénybe a
köZbeszerzési eljáíásba[ elóírt kizfuó okok hatálya alatt álló alYállalkozót,
Vállalkozó a jogosan igénybe yett alvállalkozóén úgy felel, mintha a munkát maga végeze vo]na. Álvállalkozó
jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelós minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be,
16./

A Felek rögzítik

a

Kbt. l43.§ (3) bekezdése alapján, hogy a Megendeló köteles

a szerződést felmondani,

ha

\\ t"\

(il

A

.-=

a.,, a vállalkozó vonatkozísában közvetetten vagy köZvettenül 257o-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szelvezet, amely nem felel meg a
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatá,rozott feltételeknek.

b) a Yállalkozó közvetetten vagy közvetlenül25%-ot meghaladó fulajdoni részesedéstszerez valamely olyan
jogi szernély vagy személyes joga szerintjogképes szervezetben, amely nem f€lel meg a Kbt. 62, § (l ) bekezdés

k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek.

17./ A Felek a Kbt.136.§ (l) bekezdése alapján rögzítik, hogy a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a
szerződés teljesítéséveIösszeffiggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62, § (l) bekezdés ka-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleló társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles
jövedelmének csökkentéséIe alka]ínasak.

A Vállalkozó

köteles a szerzódés teljesitésénekteljes idótaítama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeló
számára megismerhetóvé tenni és a Kbt.l43. § (3) bekezdés szeriníi ügyletekól a Megrendelót haladél(taianul
értesíteni.
l 8./

KaDcsolattartó személyek:

Mesendeló részéról:

B:

vállalkozó részéról:
Silimon lstván

Náf

Ujhelyi Zsolt

Telefon: 06-30/695-7456
E-mail: ujhelyi.zsolt@nyirw.hu

Telefon: 06-30/983-5269
E-mail: silimon.iswan@&eemail.hu

l9./ A Szerzödó Felek megállapodnak abban, hogy a jelen vállalkozási szeródésböl eredó esetleges vitás
kérdésekettárgyalásos úton rendezik, enrrek eredmény,telensége esetén kikótik a nyíregyháai székhelyű,
hatáskörrel

rendelkezó bíróság kizárólagos illetékességét, amelynek mindenkol alávetik magukat.

20./ Jelen vállalkozási szerzódésben nem szabályozott kéídésektekintetében aZ árajiinlatkáés iratanyaga, a Polgári

TörvénykönylTól szóló 2013. évi V. törvény, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.

Szerzódó Felek jelen vállalkozási szerződést kölcsönös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és
nyilatkozatukkal mindenben megegyezót jóváhagyólag aláirtík.

Nyííegyház4 2021, április 06.

N\'ÍRvv Nonprofit Klt.
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