viir,r,Ál-rozÁsr szrnzóoÉs
(03.résy'

amely létrejött e5,tészról a NyÍRW Nonproflt Kft. (4400 Nylregyhriaa Tiizér utca 2-4. szám, adőszám:
10363315-2-15, cégjes/zékszám: cg.15-09-0ó0275, képviselö: Petló Arpád ügyvezetö) mint megrendelő
(továbbiakban: Megrendeló), másíésaól
Sümon István egyéni vállalkozó (4552 Napkor, Ilona út 4. sztá,,m, adószám: 58852033-2-35, nllvántartá§i száín:
31444691) mint vállalkoó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott napon és helyen, az alábbi felételekkel;
A s7eródés mep,kötésének elóménve:

A Megrendeló a Kbt. 112. § (l) bekezdés b) pontja szerint nyítt közbesz€rási
e|árást folytatott le, mely sonán a
Válalkozó a közbeszerzési eljárás soráa a közjegyzói sorsolás alapján a legalacsonyabb összegű iáxat taítatmazó
ajánlatot nyújtotta b€, ennek eredményeként jött létre a szeíódés.
Szerzódő Felek rögzítik, hogy a NyÍRVv Nonprofit Kft. Nyire5rhriza Megyei Jogtl váíos önkormányzaának
l00. %-os trrlajdonában á|!16 gazlasági társaság. A tulajdonossal kötött közszolgáltatási szerződés alapján a
NYIRW Nonprofit Kft. látja el a köZteíul€t-fenrrtartási feladatokat, ennek keretén beliil a fíinyírási munkátat is.
1./

A Megrendeló megrendeli,

a Vállalkozó pedig elvrállalja a Megrendelö

külön írásos megrendelése alapján (e-

mail vagy fax) a szerzódés időtartama alatt 8 alkalommal Nyiregyháza Jósaváro§ban a fiinyinási feladatok
elvégzését,a közbeszerzési eljánásbarr rögzített műszaki ieírás alapjárr.

Áz

ínásos megrendelés az alábbiakat tarialmazza: a munlGterület behatáfolása, a munkatertilet nagyságának pontos

megielölése,

a

teljesites haüá.ridej e.

A Nyíregyháza, Jósaváro§ ffinyírással érinteíteriiletének nagysága:292-187

fi

A Vállalkozó az idójánás fiiggvényébena megrendeléstől számított 2 munkanapon belül köteles a fíinyírási munkát
megkezdeni, aa folyamatosan végezni, illetve a megrendelésben meghatározott időpontig befejezri.
2./ Jelen
3./

lállalkoási

szerződés idötartama: 2021. április 06.

- 2021. november 30.

Vállalkozói díj:

Munka megnevezése
Fűnyírási munkák
Szerzódó Felek rögzítik, hogy a vállalkozói
díjat nem követelhet a Megrendelótől.

vállalkozói díi
6.-FUm2 + Á}'Alalkalom

üj aYá:llalkoző mindennemű költségét fedezi,

a

Vállalkozó ezen felül

4.1 Sz§ródő Felek rögzítik, hogy a Megrendelö előle8et nem íiz€t. A vállalkozó havonkénti ryakorisággal
jogosult száínlát benyrljtani. A Megrendeló a vállalkoói düat a Vállalkoá által szabályszerűen kiálütott sámla
kéáezvételétólszámított 30 napon belül átutalással köteles megfizetli a Ptk. 6:130 §. (1) - (2) bekezdés
rendelkezései szerint. Késedelrnes pénzíigyi teüesítós eseten a Ptk. 6:155- § rendelkezései inínyadóak.

Szerződó Felek megállapítják, hogy az elszimolás, illetve €ljesítés igazolá§ kiállításának alapj{t képezi

Nyiregyhráza Meryei Jogú Város zöldfelüetéról készítettfelméréstren szerepló adat (m').

Szerzódó Felek íógzitik, hogy a szálTla benyújtá§anak feltétele:

a

Megrendeló által

kiá

ított teljesítésiigazolás.

5./ Késedelmes teljesités esetén a Vállalkozo a teljesítésihatáridó (a Megrendelő megrendelésében foglalt

teljesítési határidö) napját köveíóen kötbér fizetésére kóteles, melynek mértékeminden késedelmesen megkezdett
nap után a megrendelés össz€gének 5 %-4 maximum 25 7o-a. A késedelembe esés napja a Megrendelő irásos

megrendelésében meghaüírozott tetesítésihaiáridöt követó napon kezdódik.
meghirlsulása esetén az alábbi kötbér összegét köteles megfizetni:

A

Vállalkozó a teljesítés

u
u?W F V

q
--r--

- a

vállalkozói díj öss]Zegének 30

yo-a.

A kötbéI követe]ése mellett a Megrendelő érvén),esitheti aZ azt meghaladó káIát és a szerződé§szegésböl eíedó
egyéb jogait is.

6.,/Szerzódó Fe]ek megegyeznek abban, hogy a Vállalkozó munkaterü]etének balesetment€s iizemvite]e a
Vál]aikozó köte]esséí]e. a munkálatokat végzók munkavédelmi éS balesetvédeimi kioktatáSával együtt. Baleset
bekövetkezése esetén mindennemú felelősség kizárólag a Vállalkozót telhe]i.

7.i Szerződő Felek nregegyemek aról, hogy a Vállalkozó a munkavégzés ideje alatt köteles gondoskodni

a

vagyonvédelemról és arról, hogy a környezet legkisebb zavarásáva! végezze el a munkát.

A Vállalkozó kije enti, hogy az

pontban meghatározott munka elvégzéséhezSzükséges Szakérte]emmel éS
engedélyekkel, vaIan,int személyi és tárgyi feltételekkel rende]kezjk, A Vállalkozó a szerződés teljesítésesoran
8,,,

1.,'

köteles betartani a vonatkozó jogszabályi, hatósági és egyéb előírásokat, szabványokat. il]etve szakmai
követehnényeket. Vállalkozó köteles a jogszabályoknak. illetve egyéb elóirásoknak meg nem fele]ó
munkavégzésből, illetve hibás teljesitéSból eredó mindennemű káfi a Me$endeló. illetle je]en vállalkozási
szerződésseI összefiie,gésben harmadik személynek okozott k.írokat a káíosult lészéremegtéríteni.

9,/ Vál]aikozó

a

Megrendelő utasítása szerint köteles eljámi.

AZ

utasitáS nen] teljedhet

ki

tevékenl ség

ne_gszervezésére és nem teheti a telieSitést terhesebbé.

10./ Megrendeló

a

Vállalkozó tevékenységétbármikor ellenórizheti.

A

Vállalkozó nem mentesül

a

szezódésszegéS jogkövetkezményei a]ól amiatt, hogy a Megrendelő a Vállalkozó tevékenységétnem, Vagy nem
rnegfelelóen ellenórizte.

l./ A Vál]a]kozó a]vál]alkozó igénybevételérejogosult, A Vállalkozó ajogosan igénybevett alvállalkozóéfi úgy
mintha a munkát maga végeae vo]na el, AlváIlalkozójogosulatlaíl igénybevéteie esetén pedig felelós minden
oiyan kárért is. ameJy e nélkül nem következett volna be.
1

fe]€].

12..1

Aki

a szeíZődés megszegésével a máSik félnek kárt okoz, köteles

aá megtéIiteni. Mentesül

a felelósség alól.

ha bizonyítja, hogy a szerzódésszegést e]lenörzési körén kívül eső, a sZeIZódéSkötéS időpontiában elóre nem
látható körülmény okJzta és nem volt elvalható. hogy a körülményt elkerülje vagy a kát elhárítsa.

l3,i Felek haladéktalanul köte]esek egymást értesítenimjnden olyan körülménylól, amely ajelen szerzódésben
Iögzítet| együttmúködéSúket hátíányosan édntené, vagv az abban foglaltak telje5ítésétlehetetlenné tenné.
l4.r' Amemyiben a Szerződö Felek bármelyike jelen vállalkoási szerződésben íbglalt bárme1}, kötelezettségét
súlyosan megszegi, a másik fél jogosult a szerzódést azonnali hatáIlyal felmondani, Azonnali hatályú felmondás
esetén a Meglendelő j'enntartja magának ajogot a szerződésszegésből eredőjogai éryényesitéSére.jdeénve a kárai
megtériléséreYaló jot]ot is,

l5./ Vállalkozó jogosult alvállalkozók igénybevéte]ére,A Kbt.

13

8. § (3) bekezdése alapi án Vállalkozó a szerzódés

megkötéSének időpontjában majd - a késóbb bevont alvállalkozók tekintetében a sZerZódéS te]jesitéSének
idótafiama alatt köteIes előzetesen Megrendelónek valamennyi olyan alvállalkozót beIelenteni (a megnevezésen
tul az elérhetóség, valamint a képviseleffe jogosult megie]öléséül) amely részt Yesz a szerzódés teljeSitéSében,
A Vállalkozó a szerilódés teljesítésénekidótartama alatt köteles a Megrendelót tájékoáatni aZ alvállalkozók
bejelentésében köZölt adatainak változásáról.
A Vállaikozó a szer;:ődésbe tbglaltan nyiJatkozik anól, hogy a szeíződésteljesíté§ébeznem v€sz igénybe a
köZbeszerzési eljfuásban elóírt kizáró okok hatálya alatt álló alváIlalkozót.
Vál]a]kozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy feleI, mintha a munkát maga végezte vo[na. Alvállalkozó
jogosulat|an igénybe\ételeesetén pedig fe]eIóS minden olyan kárén is, amely anélkül nem következett volna be.
16,i

A Felek fögzítik

a

Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapjan. hogy a Megíendeló köteles a szerzódéSt íelmondani.

ha

a) a Y állalkoző vonatkozáSában közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot megha|adó tulajdoni réSzesedést
szerez valamel1, olyan jogi személy vagl, személyes joga szerint jogképes szervezet, ame15, nem felel meg a
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott fe]téteieknek.

,il

t_W

^^,d

q

.F,-

b) aYáIlalkom közvetetten va8y közvetleniil

259lo-ot meghaladó

tulajdoni részesedéstszerez Yalamely olyan
a Kbt, 62, § (l) bekezdés

jogi személy vagy személyesjoga szerintjogképes szervezetben, amely nem felel meg
k) pont kb) alponüában meghalirozott feltételeknek.

l7,/ A Felek a Kbt.l3ó.§ (1) bekezdése alapján rógzítik, hogy a Vállalkozó nem fizet, illewe számol el a
szerződés teljesítésévelösszefiiggésben olyan költségeket, melyek a Kbl 62. § (l) bekezdés ka-kb) alpontja
Szerinti feltételeknek nem megfeleló társaság tekintetében mertllnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles
jövedelrnének csökkentésére alka|masak.
A Vállalkozó köteles a szerzódés teljesltésénekteUes idótaítama
sámára megismerhetóyé tenni és a Kbt.l43.
értesíteni.
1

§ (3) bekezdés

Kao_psolaltartószgrnély§k
Meqrendeló részéról:
Név: Ujhelyi Zsolt
Telefon: 06-30/695-7456
E-mail: ujhelyi.zsoIt@nyirw.hu

a]att tulajdonosi szerkezetét a Megrendeló
szerinti ügyletekröl a Megrendelót haladéktalanul

8./

vállalkozó részéröl:

Néu Silimon IstYán
Telefon: 06-30i983-5269
E-mail:silimon. istvan@fieemai l.hu

l9,/ A Szerzödő Felek megrillapodnak abban, hogy a jelen vállalkozási szerzódésből eredő esetleges vitás
kérdések€t tágyalásos úton rendezik, ennek eredményel€nsége €setén kikötik a nyíregyhazj székhelyii,
hatáskörrel rendelkezőbíróságkizArí|agos illetékességét, amell.nek mindenkor alávetik magukat.
20,/ Jelen Vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésektekint€tében az ifuajánlatkéré§ iratanyaga, a Polgári

Törvénykönywól szóló 2013. évi v. törvény, illetve az egyéb vonatkozó jogszabIíúyok rendelkezései az
irányadóak.

elolvasás és értelmezés utifu, mint akaratukkal és
Szerzódó Felek jelen vállalkoási szerzódést kölcsönös
nyilatkozatukkal mindenben megegyezót jóváhagyólag aláírták.
Ny iregyháza, 202l.április 06.

Nonprofit Kft.
Tii;ér l. 2-.{,sz
vállalkozó
.il

uMgF) i6'i vÁn\l r.u.:1.

4562 Na2kor lloú8 U,4/.
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3 1.444(; §1
,§6v,F,ti}v.á2,:
r,i;.4.n4
_r 1. a,-

J^l

/^,|

il-

