VÁLLALKOZÁSl SZERZÓDÉS
(04.rész)

amely létrejön eg,részöl a NYÍRW Nonprofit Kft. (44oo Nyíregyháza, Tilzér utca 24. szan, adószÁm:
10363315-2-15, cégeryzékszém:Cg.t5-09-0602't5, képvíseló: Petró Árpád ügyvezető) mint megrendeló

(továbbiakban: Nlegrenaleló), má,slészíól
Silimon István egyéni vóllalkozó (4552 Napkor, Ilona út 4 . szánl, alószian:58852033-2-35, nyiIvántartási szám:
3l44469l) mint vállalkozó (továbbiakban: vállalkozó) között az alulírott napon és helyen_ az alábbi feltételekkel:

A szerzódés megkötésének előznrénye:
a Kbt. l 12. § (l) bekezdés b) pontja szerint nyílt közbeszerz€si
eljárást folytatott le, mely során a
Vállalkozó a kózbeszerzési eljánís sonín a legalacsonyabb összegü árat tartalrnazó aján|alot nyújtotta be, ennek
eredményeként jött létre a szerzödés.

A Megrendelö

Szerzódó Felek rögzítik, hoBy a xyÍRw Nonprofit Kft. Nyíregyháza Mggyei Jogú Város Önkormányzatának
l00,7o-os tulajdonában álló gazdasági tánaság. A fu|ajdonossal kötött közsmlgáltatási szerzödés alapján a
NYIRW Nonprofit Ka. uüa el a kózteríllet-fenntartási feladatokat, ennek keretén belül a finyírási munkákat is.
1./ A Megrendeló megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a M€gíendeló külön írásos megrendelése alapján (email vagy fax) a szeródés idótartama alatt 8 alkalommal a Nyíregyház: É,szaki körrúton a fiinyírási feladatok

elyégzését,a kózbeszerzési eljárásban rögzített műszaki leínísalapján.

Az ínisos megrendelés az alábbiakat tartalmazza:
megjelölése, a teljesítés határidej€.

a

munkateriilet bebatárolása, a muntaterúlet nagyságának pontos

A Nyíregyház.a, Eszáki körút fiinyíníssalérintett teíületéneknagysága: l58.92l m'
A Vállalkozó az idójárx fflggvényében a megrendeléstól számltott 2 munkanapon belül köteles a ffinyírási munkát
megkezdeni, aá folyamatosan végemi, illetve a megrendelésben meghatiiLrozott idópontig befejezni.
2,/ Jelen vállalkozási szerzódés idótartama: 202t.
3./

április

06.

-

2021. november 30.

Vállalkozói díj:

vállatkozói díi

Munka mesnev€zé§€
Fűnvírási munkák

ó._FVm2 + ÁFA/alkalom

a vállalkozói díj a Váilalkozó mindennemű költségét fedezi,
Megíendelötól.

Szerzödó Felek rögzítik, hogy
díjat nem követelhet

a

a

Vállalkoá ezen felül

4.1 Szerződö Felek rögzítik, hogy a Megrendeló elöleget nem fizet. A Vállalkozó havonkénti gyakorisággal
jogosult sámlát benyújtani. A Megrendeló a vállalkozói díjat a Vállalkozó által szabályszerílen kiállitott sámla
kéáezvételétólsámított 30 napon belül áfutatással köteles megfizetni a Ptk.6:130 §. (l) (2) bekezdés
rendelkezései szelint. Késed€Irnes pénztlgyi teljesíté§ e§etén a Ptk. 6; l55. § rendelkezései irányadóak.

-

Szeródó Felek megáJlapídák, hory az elsámolás, illetve teljesítésigazolás kiállításának alapját képezi
Nyíregyháaa Megyei Jogu Város zöldfelületéról készítettfelrnérésben sz€replö adat (m').
Szerződő Felek rögzítik, hogy a számla benyújtásáLílak feltétele: a Megrendeló által kiállltott teljesítésiigazolás.
5./ Ké§edelmes tetesítés esetén a Vállalkozó a teljesítésihatáridó (a MegrendeIő megrendelésében foglalt

teljesítési határidő) napját követően kötbér fizetésére kóteles, melynek méItékeminden késedelnesen megkezdett
nap után a megrendelés összegén€k 5 0Á-a, maximum 25 Yo-a. A késedelembe esés napja a Megrendeló írásos

megrendelésében meghatározott teljesítésihatáridót követó napon kezdődik.
meghiúsulása esetén az alábbi kötbér összegét köteles megfizetni:

A

Vállalkozó a teljesítés
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- a

vállalkozói díj összegéftek 30

Yo-a.

A kótbér követelése mellett a Megrendeló érvényesíthetiaz aá meghaladó kárát és a szerződésszegésból eredó
egyéb jogait is.

6.1 Szeruőd,ő Felek megegyemek abban, hogy a Vállalkozó munkaterületének balesetmentes iizemvit€le a
Vállalkozó kötelessége, a munkílatokat végzók munkavédelmi és balesetvédelmi kioktatásáYal eg),íitt. Baleset
beköyetkezése esetén minderrnemű felelósség kiárólag a Vállalkozót te.heli.

Szenődő Felek megegyemek arról, hogy a Vállalkozó a mun}avégzés ideje alatt köteles gondoskodni a
vagyonvédelernról és arról, hogy a kömyezet legkisebb zayatásávalvégezze el a munkát.
7.1

A Vállalkozó kijelenti, hogy az 1./ pontban meghatáíozott mun}a elvégzéséhezszükséges szakénelemmel és
engedélyekkel, Yalamint személyi és tfugyi feltételekkel rendelkezik. A Vállalkozó a szerzódés teljesítéseSoriin
köteles betartani a vonatkozó jogszábályi, hatósági és egyéb előínísokat, szabváúyokat, illetve szakmai
követelményeket. Vállalkozó köteles a jogszabályoknak, illetve egyéb elóínisoknak meg nem feleló
munkavégzésból, illewe hibás teljesitésból eredó mindennemű kárt a Megrendeló, illetve jelen vál|alkoási
szerzódéssel összeff]ggésben harmadik személFek okozott károkat a kifuosult Tészéremegtédteni.
8./

9./ Vállalkozó

a

Megrendeló utasítása szelint köteles eljámi.

megszervezésére és nem teheti a teljesítést terhesebbé.

Az

utasítás nem terj€dhet

ki

tevékenység

l0./ Megrendelő a Vállalkozó tevékenységéttrármikor ellenóriáeti. A Vállalkozó nem mentesül a
szerzódésszegés jogkövetkezményei a|ól amiatt, hogy a Megrendeló a Vállalkozó tevékenységétnem, vagy nem
megfe|9lóen ellenóriirte.
l 1./

A Válialkozó alvállalkozó igénybevételérejogosult. A Vállalkozó ajogosan igénybevett alyállalkozóért úgy

fele], mintha a munkát maga végezte volna el. Alvállalkozójogosulatlan
olyan klirért is, amely e nélkül nem következett VoIna be.

igénybevét€le eseténpedig felelós minden

l2./ Aki a szerződés megszegéséve| a másik felnek k{íítokoz, köteles azt megtériteni. Mentesül a felelósség alól,
ha bizonyítja, hogy a szerzódésszegést ellenórzési köIén kivül eső, a szerzódéskötes idópontjában elóre nem
]átható körülmény okoza és nem volt elvárható, hogy a körtllményt elkerüüe vagy a kárt elhárítsa.
l3./ Felek haladéktalanul kötelesek egymást értesíteni minden olyan körülményról, amely ajelen szelzódésben
rögzitett együttmiiködésiiket hátrányosan érintené,vagy az abban foglaltak teljesítésétlehetetlenné tenné.
l4./ Amennyiben a Szerződő Felek bármelyike jelen vállalkoási szerzódésben foglalt brármely kötelezettségét
stllyosan megszegi, a másik fél jogosult a szerzódést azonnali hatállyal felmondani. Azonnali hatályú felrrondás
esetén a Megende]ő lenntartja magának ajogot a szerzódésszegésból eíedójogai érvényesítésére,
ideértve a kárai
megtérítésérevaló jogot is.
l5./ Vállalkozójogosult alvállalkoák igénybevételér€. A Kbt. l38. § (3) bekezdése alapján Vállalkozó a szerzódés
megkötésének idópontjában majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesitésének
idótartarna alatt kóteles előzetesen Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen
tul az elérhetőség, valamint a képviseIetre jogosu|t megielöléséül) amely Iészt vesz a szerzódés teljesítésében.
A Vállalkozó a szerződés teljesitésének idótartama alatt köteles a Megrendelót táiékoáatni az alvállalkozók
bejelentésében közölt adatainak változásáról.
A Vállalkozó a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerzódés leüe§ítéséheznem vesz igénybe a
közbeszerzési eljárásban előíítkizíró okok hatilya alatt álló alvállalkozót.
Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozo€rt úgy felel, minüa a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó
jogosulatlan igénybevételeesetén pedig feielós minden olyan káíértis, ameIy anélkül nem köYetkezett voina be.

ló./ A Felek rögzítik a Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapján, hogy a Meglendeló köteles a szerzódést felmondani,

ha

a) a Yállalkozó vonatkozá§ában közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó fulajdoni rész€sedést
szeíez Yalamely olyanjogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szeryezet, amely nem felel meg a
Kbt. 62. § (l) bekezdés k) pont kb) alponüábaíl meghatározott feltéteteknek.
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b) a Vál]alkozó közvetetten

vagy közvetlenül25%-ot

meghaladó tulajdoni részesedéstszerez valamely olyan
a Kbt. 62. § (1) bekezdés

jogi személy va$' személyesjoga szerintjogképes szervezetben, amely nem felel meg
k) pont kb) alpon§ában meghatározott feltételeknek.

17./ A Felek a Kbt.136.§ (l) bekezdése alapjául' rögzitj[ hogy a Yállalkozó rrem fizeí, illetve számol el a
szerződés teljesítésév9lösszefiiggésben olyan költségekeq melyek a Kbt, 62. § (1) bekezdés ka-kb) alponqa
szerinti feltételeknek nem megfeleló üáísasáB tekintetében merii]nek fel, és melyek a válalkozó adóköteles
jövedelrnének csökkentésére alkalnasak.

A Vállalkozó

köteles a szerzódés teljesítésénektelies idótartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeló

számáía megismerhetóvé tenni és a KbL143. § (3) bekezdés szerinti üMetekról a Megrendelót haladéktalanul
értesíteni,
l 8./

KaDcsolattartó személyek:

Me§endeló lészéról:
Név: Ujhelyi Zsolt

vállalkozó részéről:

Né! Siiimon

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

István

Telefon: 06-30/983-5269
E-mail: silimon,istvan@lieemail.hu

l9./ A Szerzódó Felek megállapodnak abban, hogy a jelen vállalkozási szerzódésböl eredó esetleges vitás
kérdésekettiárgyalásos úton rendezik, ennek eredmén}.te]ensége esetén kikötik a nyíregyházi székhelyú,
hatáskönel rendelkezó bíróság kizárólagos illetékességét,amelynek mindenkor aláVetik magukat,
20,i.lelen vállalkozásj szerzódésben nem szabá|yozott kéIdésektekintetében az árajánlatkérés iratanyaga, a Polgári

Törvénykönyvró]

szóló 2013. évi v. törvény, illetve aZ egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az

irán.vadóak,

Szeződő Felek jelen vállalkozási szeíződést kölcsónös

elolvasás és álelmezés után, mint akaratukkal és

nyilatkozatukkal mindenben megegyezót jóváhagyólag aláírták.

Nyíregyháza. 2021. április 06.
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