VÁLLALKOZÁSI SZERZÓDÉS
(02.rész)

amely létrejött esfiészról a NYiRW Nonproíit Kft. (,Mo0 Nyíregyháza, Tiizér utca 24. szhn, adósÁm:
10363315_2-15, cégjegyzékszám: cg.15-o9-o60275, képvisetó: Petró Árpád úgyvezetö) mint m€grendető
(továbbiakban: M€grendeló), másrészról
silimon |§tván eryéni váualkozó (székhely: 4552 Napko1 Ilona u. 4., adószátn: 58a52o33-2-35,
céglegyzékszÁrír]egyéni vállalkozói nllvántartási szám: 3144469l) mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)
között aZ alultott napon és helyen, aZ alábbi feltételekkel:

A szerződés megkötésének elózínénye:
A Megrendeló a Kbt, l 12. § (1) bekezdés b) pontja szerint nyílt közbeszerzési eljátrást folytatott le, mely solán a
vállalkozó a köZbeszerzési eljárás során a legalacsonyabb összeg1l árat ttrtAlrmz'ó ajánlatot n},újtotta be, ennek
eredményekénl jött létre a szerzödés.

szerzódő Felek rögítik, hogy a NYÍRVV NonpIofit Kft. Nyfuegyháza Megyei Jogtt Város Önkorrnányzatának
l00 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság. A tulajdonossal kötött közszolgáttatási szeródés alapján a
}.ryiRw Nonprofit kft. lfia el a közterület-fenrrtartiisi feladatokat, ennek keretén belül a finyirási mun*ákat is.
l./ A Megrendelő megíendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Megrendeló külön íIásos megrendelése alapján (email vagy fax) a szeródés idótártama alatt 8 alkalommal a Nyíregyháza Kossuth u, környékén a fiinyírási
feladatok elvégzését,a közbeszerzési eljárásban rögzített műszaki leínísalapján.

Az írásos megrendelés az alábbiakat tartah\azzA: amlúlkaterület behatifuolása,

a

munkaterü]et nasi ságának pontos

megjelölése, a teljesítes hatarideje.

A Nyíregyháza, Kossuth

tr.

környéke fúnyínással érintett területének nagysága: 83.I0l m'

A Vállalkozó az idöjárás ffiggvényében a megrendeléstól szímított 2 munkanapon belul köteles

a

fífulyirási munkát

megkezdeni, ax folyamatosan végemi, illetve a megrendelésben meghatiirozott idópontig befejezni.
2./ Jelen
3./

vállalkozfui szerzódés idötartama: 2021. áprili§ M. - 2021. november 30.

Vállalkozói díj:

vállalkozói díi

Munka mesnevezé§e

ó.-Ft/rn2 + ÁFA"/alka|om

Fílnylrási munkák

Szerzódó Felek rögzitik, hogy a vállalkozói díj a Vállalkozó minderuremú költségét fedezi,
díjat nem követelhet a Megíendelótől.

a

Vállalkozó ezen felül

4./ Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelö elóIeget nem íizet. A vállalkozó havonkénti gyakorisággal
jogosult számlát benrrjtani. A Megrendeló a vállatkozóí dliat a Váuatkozó által szabályszerúen kiállított számla
kéá€zvételétól Számított 30 napon belül átutalással köteles meBfiZetni a Ptk. 6:130 §. (1) - (2) bekezdés
rendelkezései szerint. Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén a Ptk. 6:155. § rendelkezései iráLnyadóak.
Szerződó Felek megállapítják, hogy az elszámolás, illetve teüesités igazolás kiállításának alapját képezi

Nyiregyháza Megyei Jogú válro§ zöldfelOletéről készített felméíésbenszereplő adat (m').

Szerződó Felek rögzítik, hogy a szárrrla benyújtásának feltétele: a Megrendeló által kiállitott telesítésiigazolás.

5./ Késedelmes teljesítésesetén a Vállalkozó a teljesítésihatáridó (a Megrendeló megrendelésében foglalt

teljesítési határidó) napját köVetóen kötbér íizetésérekötel€s, melynek mértékeminden késedelmesen megkezdett
nap uán a megrendelés összegének 5 7o-a, maximum 25 %o-a. A késedelembe esés napja a MegrendelÖ Írásos

megrendelésében meghatiározott teüesítési hatiárjdót követó napon kezdódik.
meghiúsulása esetén az a|ábbi kötbér összegét kötel€s megfrzemi:
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vátlalkozói díj öSszegének 30

o/o,a.

A kótbér köYetelése mellett a Megrendeló érvényesithetiaz aá meghaladó kárát

és a szerzódésszegésból eredö

egyébjogait is.

6,1 Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy a Vállalkozó munkateruletének balesetmentes üzemvitele a
Vállalkozó kötelessége, a munkálatokat YégZók munkavédelmi és balesewédelmi kioktaüá§ával egyiitt. Baleset
bekövetkezése esetén mindenrremú felelósség kizárólag a Vállalkozót terheli.

7.1 SzerződÓ Felek megegyeznek arróI, hogy a Vállalkozó a munkavégzés ideje alatt kőteles gondoskodni a
vagyonvédelemról és arról, hogy a kömyezet legkisebb zavanisávai végezze el a munkát.

A Vállalkozó kijelenti, hogy az 1./ pontban nreghatározott munka elvégzéséhezsz{lk§éges szakértelemmel és
engedélyekkel, valamint személyi és tárgyi f€|tételekkel rendelkezik. A vállalkozó a szerződés teljesítése során
8./

a vonatkozó jogszabáJyi, hatósági és egyéb előírásokat, szabványokat, illetve szaknai
követelményeket. Vállalkozó köteles a jogszabályoknak, illetve egyéb elóftásoknak meg nem feleló
munkavégzésből, illetve hiblá§ teljesitésból eredö mindennemű kárt a Megrendeló, illetve jelen vállalkozási
szerzódéssei összefliggésben harmadik személytek okozott kfuokat a károsult részéremegtéfiteni.
köteles betartani

9./ Vállalkozó

a

Megrendeló utasíása szerint köteles eljáLrni_

Az

utasítás nem terjeüet

ki

tevékenység

megsz€rvezésére és nem teheti a teuesítést terhesebbé.

10./ Megrendelő a Vállalkozó tevékenységétbr4rmikor ellenóriáeti. A Vállalkozó nem mentesü| a
szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy a Megrendeló a Vállalkozó teyékenységétnem, vagy nem

megfelelóen ellenőrJae.

l l./ A Vállalkozó alvállalkozó igénybevételérejogosult, A Váilalkozó ajogosan igénybevett alvállalkozóért úgy
felel, mintha a mun}át maga végezte volna el. Alvál lalkozó j ogosulat]an igénybevétele esetén pedig felelós minden
olyan kárért is, amely e nélkiil nem kovetkezett volna b€.
12,/ Aki a szeíződés megszegésével a másik lelnek krirt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelósség alól,
ha bizonyítja, hory a szerződésszegést ellenórzési körén kívül esö, a szerzódéskötés idópontjában elóre nem
láüató körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körúlmén}t elkerülje vasi a kárt elhárítsa.

l3./ Felek haladéLtalanul kötelesek egymást értesíteni minden olyan köíülményról, amely ajelen szerzódésben
rögzített együttmilködésüket hátírányosan érintené,vagy az abban foglaltak teljesítésétlehetetlenné tenné.
14./ Amennyiben a iSzeíződő Felek bármelyike jelen vállalkozási szerződésben foglalt bármely kötelezettségét
súlyosan m€gszegi, a másik fél jogosult a szerzódést azonnali hatállyal felmondani. Azonrrali hatályri felmondás
esetén a Me8rendelő fenntartja magának ajogot a szerződéssze8ésból eredőjogai érvényesítésére,
ideértve a kárai
megtérítésérevaló jogot is.

l5./ Vállalkozójogosult alvállalkozók igénybevételére.A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjrárr Vállalkozó a szerzódés
megkötésének időpontjában majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében a szelződés telj€sítésének
idótartama alatt köteles előzetesen Megrendelónek valamennyi olyan alvállalkozót bejel€nteni (a megnevezésen
tul az elérhetöség, valamint a képviseletre jogosult megielöléséül) amely részt vesz a szerzódés teljesítéséb€n.
A Vállalkozó a szerzódés teljesítésénekidótartama alatt köteles a Megrendelót ájékoúaííiaz alvállalkozók
bejelentésében kóZölt adatainak változásáról.
A Vállalkozó a szerzódésbe foglaltan nyilatkozik anól, hogy a szerzódés teljesítéséhezn€m vesz igénybe a
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.
Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért rtgy fele], mintha a munkát maga végezte volna. AlváIlalkozó
jogosulatlan igénybevételeesetén pedig felelós minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.
16./

ha

A Felek rögzítik a Kbt. l43.§ (3) bekezdése alapján, hogy a Megrendeló köteles a szerzódést felmondani,

a) a Yállalkozó vonatkoásában közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó fulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg a
Kbt. ó2. § (l ) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek.
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b) ayállalkozóközvetetten vagy köZvetlenül 259lo-ot meghaladó tulajdoni részesedéstszerez valamely olyan
jogi személy vagy személyesjoga szerintjogképe§ szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 62, § (1) bekezdés

k) pont kb) alponüában meghaérozott feltételeknek.

l7./ A Fetek a Kbt.136.§ (t) bekezdése alapján rögzítik, hogy a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a
szerzódés teljesítésévelösszeffiggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (l) bekezdés ka-kb) alpontja
szerinti f9ltételeknek nem megfeleló üirsaság tekintetében mertllnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles
jövede|mének csökkentéséíe alkalmasak,

A Vállalkozó

köteles a szerződés teljesítésénekteljes idótartama alatt tulajdonosi szerk€zetét a Megrendeló
sámá,ra megismerhetövé t€nni és a Kbt.l43. § (3) bekezdés szerinti ügyletekról a Megrendelót haladéktalanul
értesíteni.
l 6./

KaDcsolattartó személYek:

Melrendeló lészéröl:
Nsy: Ujhelyi Zsolt

vállalkozó részéról:

Telefon: 06-30/ó95-7456
E-mail: ujhelyi.zsolt@nyirw.hu

§§y, Silimon István

Telefon: 06-30/983-5269
E-mail: silimol].ist\.an(/ii§§lt4d.]]!l

l9.1 A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen vállalkoási szerződésból eíedó esetleges vitiis
€ nek eredmén}telensége esetén kikötik a nyíregyhrizi székhelyú,
kérdésekettárgyalásos úton rendezik, n
hatáskörrel

rendelkezö blróság kizárólagos illetékességét,amelynek mindenkor alávetik magukat.

20./ Jelen vállalkozási szerzódésben nem szabályozott kéídésektekintetében az árajánlatkérés iratanyaga, a Polgári

Törvénykönywől

szóló 2013. éYi V. törény, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az

irányadóak.

elolvasás és érte]n€zés utin, mint akaratukkal és
Szerződó Felek jelen vállalkozási szerzödést kölcsönös
nyilatkozatukkal mindenben megegyezót j óvtihagyólag aláírták.
Ny 1íegybáza, 202l. április 0ó.

1\YiRvv Nonprofit Kft.
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