VÁLLALKOZÁSI SZERZÓDÉS
(05.rész)

amely létrejött eg,tészról a NYÍRW Nonprolit Kft. (4400 Nyíregyháza, Tiizér utca 2-4. szám, adószám:
103ó33l5-2-15, cégjegyzékszám: Cg.l5-09,060275, képviselő: Petró Árpád tigyvezet(i) mint megrentlelő
(továbbiakban: Megrendeló), miisrészról
Silimon l§tván egyéni vállalkozó (4552 Napkor, Ilona út 4. sám, adósám; 58852033-2-35, nyilvIíntartási szíun:
3'l444ó9l ) mintvállalkozó (továbbiakban: Vátlalkozó) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltétel€kkel:

A szerződés megkötésének előzménve:

A M€grendeló

a Kbt. l 12. § (1) bekezdés b) pontja szerint nyílt közb€szerzési eljárást folytatott le, mely során a
Vállalkozó a közbeszerzési eljánás során a legalacsonyabb összegű árat taíta|rnazó ajárlatot nyújtotta be, ennek
eredményekent jön létre a szerzödés.

Szerződő Fetek rögzítik, hogy a NYÍRVV Nonprofit Kft. Nylregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
l00,%-os tulajdonában 611ó gazÁasági ánaság. A tulajdonossal kötött köZszolBáltatási szerzódés alapján a
NYIRW Nonprofit Kft. láüa el a közteriilet-fenntartási feladatokat, €nnek keretén belül a fünyínási munkákat is.
l./ A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Megrendelő külön ínísos megrendelése alapján (email vagy fax) a szerződés idótartama alatt 8 alkalommal a Nyíregyháza Érkerti lakótelepen a fiinyírási feladatok
elvégzését,a közbeszerzési eljárásban rögzített műszaki leírás alapján.

Az írásos megrendelés

az alábbiakat tanalmazza: a munkaterület behatárolás4 a munkatertllet nagyságának pontos

megielölése, a teljesítés hatáLridej

e.

A Nyíregyháza, Érkertilakótelep flinyírással érintett teriiletének nagysága: 142.181m2
A Vállalkozó az idöjárrás fliggvényébena megrendeléstól sámított 2 munkanapon belül kóteles a ffinyírási munkát
megkezdeni, aá folyamatosan végemi, illetve a megr€ndelésben meghatározott idópontig befejeani.
2./ Jelen
3,/

vállalkozási szerzódés időtartama: 202l. áprilfu 0ó. - 2021. november 30.

Vállalkozói díj:

Munka mesnevezé§e
Fúnyírási munkák
Szerzódó Felek rögzítik, hogy a vállalkozói
díjat nem kovetelhet a Megrendelótól.

vállalkoái dii
7._Ft/m2 +

ÁFA/alkalom

űj a Vállalkozó mindennemú költségét fedezi, a Vállalkozó ezen felü]

4./ Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelö elóleget nem fizet. A Vállalkozó havonkénti gyakorisággal
jogosult sámját benyújtani, A Megrendelő a vállalkozói dúat a vólialkozó által szabályszerúen kiátlított számla
kézhezyételétőIszámitott 30 napon beliil átutalással köteles megfizetni a Ptk. ó:l30 §. (1) - (2) bekezdés
rendelkezései szerint. Késedelmes Pénztigyi teljesítés esetén a Ptk. ó:155. § rendelkezései irányadóak.
Szerzödö

Felek megállapíúák, hory az elsz{Lrrrolás, illetve teljesités igazolás kiállításának alapját képezi

NyíregyháZa Megyei Jogú Város zóldfeliiletéröl készitett felmérésben szerepló adat (m).

Szerzódó Felek rögzítik, hogy a számla benyújtásának feltétele: a Megrendelő által kiállitott teljesitési igazolás.
5./ Késede]rres teljesítésesetén a Vállalkozó a teljesítésihatráridó (a Megrendelö megrendelésében foglalt
kötb€r fizetéséíeköteles, melynek méítékeminden késedelmesen megkezdett
nap uán a megrendelés összegének 5 7o-a, maximum 25 o/o-a. A késede|embe esés napja a MegrendelÖ ínásos
Vállalkozó a teljesítés
megendelésében meghatározott teüesítési határidót követó napon kezdódik.
meghiúsulása esetén az alábbi kötbér összegét köteles megfizetni:
teüesítési haáridó) napját követően

A

4á-J\ú tr Í'

L}J

q

-r?_

o/o-a,

- a

vállalkozói dű összegének 30

A

kötbér követelése mellett a Megrendeló érvényesíthetiaz azt meghaladó kárát és a szeruódésszegésból eredő

egyéb jogait is.

6,/ szeÍződő Felek megegyemek abban, hogy a Vállalkozó munkateariletének balesetmentes üzemvitele a
Vállalkozó köt€lessége, a münkálatokat végzók munkaYédelmi és balesetvédelmi kioktatásával együtt. Baleset
bekövetkezése esetén mindennemú felelősség kizárólag a Vállalkozót terheli.

1.1 Szerződő Felek megegyeznek anól, hogy a Vállalkozó a munkavégzés ideje alatt köteles gondoskodni a
vagyonvédelemról és arról, hogy a kömyezet legkisebb zavartsával végezze e| a munkát.
8./ A Vállalkozó kijelenti, hogy az l./ pontban megbaározott munka elvégzéséhezsziikséges szakértelemmel és
engedélyekkel, valamint személyi és áIgyi feltételekkel rendelkezik. A Váltalkozó a szerzódés teljesítésesorán
köteles betartani a vonatkozó jogsznbályi, hatóSági és egyéb előírásokat, szabványokat, illetve szakmai
követelményeket. Vállalkozó kóteles a jogszabáIyoknak, illetve egyéb elóírásoknak meg nem felelö
munkavégzésből, illetve hibfu teljesítésból eredő mindennemú kárt a Megrendeló, illetve jelen vállalkozási
szerzódéssel összeffiggésben hamladik személyrrek okozott károkat a károsult részéremegtéríteni.

9./ Vállalkozó

a

Megrendeló utasítása szelirrt köteles eljrimi.

megszervezésére és nem teheti a teljesítést terhesebbé.

10,/ Megrendeló

a

Az

utasitás nem terjeüet

vállalkozó t€Yékenységét bármikor ellenőrizheti.

A

ki

tevékenység

Vállalkozó nem mentesül

a

Szerzódésszegés jogliövetkezményei aiól amiatt, hogy a Megrendeló a vállalkozó tevékenységétnem, vagy nem
megfele lően ellenőrizte.

l l./ A Vállakozó alvállalkozó igénybevételérejogosult. A Vállalkozó ajogosan igénybevett alvállalkozóért úgy
felel, m intha a munkát ma8a végezte volna el. Alvállalkozójogosulattan igénybevétele esetén pedig felelős minden
olyan kiá,fért is, amely e nélkiil nem kóvetk€Zett volna be.
I2,1 Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles aá megtérit€ni, Mentesül a felelósség alól,
ha bizonyítja, hogy a szerzódésszegést ellenörzési köIén klYül eső, a szerzódéskötés idópontjában eIóre nem

látható köúimény okozta és nem volt elváfható, hogy a kórülmén}t elkerülje vagy a kál.t elháritsa,
13./ Felek haladéktalanul kötelesek egymást értesíteniminden olyan körulményről,

Iögzített együttműködésüket

amely ajelen szerzódésben
hátrányosan érintené,vagy az abban foglaltak teUesítésétlehetetlenné tenné.

14./ Amennyiben a Szeródó Felek bármelyike jelen vállalkozisi szerzódésben foglalt báLrmely kötelezettségét
súlyosan megszegi, a másik fél jogosult a szerzódést azonnali haállyal felmondani. Azonnali hatályú felmondás
esetén a Megrendelő fenlltaítja magának ajogot a §Zerzódésszegésből eredő jogai érvényesítésére,
ideértve a kárai
meglérítésérevaló jogot is.
15./ Vállalkozójogosult alvállalkozók i8énybevételéIe.A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján VállalkoZó aszerződés
megkötésének idópontjában majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerzódés teljesítésének
időtartama alatt köt€les elózetesen Megr€ndelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezés€n
tul az elérhetóség, valamint a képviseletre jogosult megielöléséül) amely résá YesZ a szerződés teljesítésében.
A Vállalkozó a szerzödés teljesíté§énekidótartama alatt köteles a Megrendelót rájékoztatri az alvállalkozók
bejelentésében köZölt adatainak váltoásáról.
A Vállalkozó a szerzödésbe foglaltan nyilatkozik anól, hog;l a szerződés teljesítéséheznem vesz igénybe a
közbeszerzési eljánísban elóirt kizáró okok hatálya alatt áIló alvállalkozót.
Vállalkozó a jogosirn igénybe ven alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Alválla|kozó
jogosulatlan i8énybe\étele esetén pedig felelós minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

l6./ A Felek rögzítik a Kbt. l43.§ (3) bekezdése atapján, hogy a Megrendeló köteles a szerzódést íelnondani,

ha

a) a Yállalkozó vonatkoásában közvetetten vagy közvetlenül 25%o-ot megbaladó tu|ajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szeíYezet, amely nem fele| meg a

Kbt.62.§(1)bekezdésk)pontkb)alpontjábanmeghaáIozottfeltételeknek.
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ó./ a vállalkozó köZvetetten Yagy köZv€tl€nül
25%-ot meghaladó nr|ajdoni részesedéstszerez valamely olyan
jogi személy vagy személyesjoga szerintjogképes szervez€tben, amely nem f€lel meg a Kbt. ó2. § (l) bekezdés

k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek.

17./ A Felek a Kbt,136.§ (1) bekezdése alapján rögzítik, hogy a Vállalkozó nem fizet, i]letve számol el a
sz€rzódés teljesítésévelösszeffiggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés ka-kb) alpontja
szerinti feitételeknek nem megfeleló társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a VállaIkozó adókötele§
iöYede]rnének csókkentésére alkalmasak.

A Vállalkozó köteles a szeződés teljesitésénekteljes idótaítama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő

számára megismerhetóvé tenni és a Kbt.143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekól a MegTendelót haladéktalanul

álesíteni.
l 8./

Kaocsolattartó személvek:

Megend€ló íészéröl:
Néy: Ujhelyi Zsolt

vállalkozó részéról:
Né]! Silimon István

Telefon: 06-30/695-?456
E-mail

: uj

Telefon: 06-30/983-5269
E-mail:sil imon.istvan@freemail.hu

helyi.zsolt@nyirvv,hu

19./ A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen vállalkoási szerzódésból eredó esetleges viás
kéídésekettárgyalásos tlton r€ndezik, ennek eíedménlelensége€setén kikötik a nyíregyházi székhelyú,
hatáskörrel

rendelkezó bíróság kiárólagos illetékességét, amelynek mindenkor alávetik magukat.

vállalkoási szerződésben nem szábályozott kérdésektekintetében az árajánlatkérés iíatanyaga, a Polgári
Törvénykönywöl szóló 2013. évi V. törvény, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok tendelkezései az

20./ Jelen

irányadóak.

Szerzódő Felek jelen vállalkoási szerz&ést köl€sönös
elolvasris és értelnezés uán, mint akaratrrkkal és
nyila&ozatukkal mindenben megegyeót jóváhagyólag aláirták,
Nyíregyháza, 202l. ápriüs 06.

NYÍR\/v NonpIofit Kft.
iii;ér rr. 2-4sz.
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