
VÁLLALKOZÁSI SZERZÓDÉS
(0ó.rész)

amely létrejött a,yíésTől a twÍnvv Nonplofit Kft. (4400 Nyíregyház4 Tijzéí utca 24. szám, adószáín
10363315-2-15, cégiegyzékszám: cg.l5-09-0ó0275, képviselö: Petró Arpád ügyvezetó) mint megrendeló
(továbbiakban: Megrendelő), másrészól
silimon I§tYán egyéni vállalkozó (4552 Napkor, Ilona út 4. sám, adósám: 58852033-2-35, nyilvántartási szám;

3144469l) mint vállalkozó (továbbiakban: Vátlalkozó) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

A szerződés meekötésének előZménye:

A Megrendelő a Kbt. l 12. § (l) bekezdés b) ponüa sz€rint nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, mely soriin a
Vállalkozó a közbeszelzési eljárás során a kOzjegyzói sorsolás alapján a legalacsonyabb összegú iáíat tartalínazó
ajánlatot nyújtotta be, eBnek er€dményekéntjött létíe a szerzódés.

Szerződó Felek rögzítik, hogy a NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyiregyháza Megyei Jogtj Város Önkormányzatának
l00.%-os fulajdonában álló gazdasági tiirsaság. A tulajdonossal kötött közszolgáltatási szeíódés alapjfu a
l.IyIRvv Nonprofit kft. látja el a kózteriilet-fenntarási feladatokat, ennek keretén belül a íúnyííási munkákat is,

l./ A Megrendeló megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Megrendeló külön írásos megrendelése alapján (e-

mail vagy fux) a szerzódés idótartama alatt 8 alkalommal a Nyiregyháza Északi alközpont és a Krúdy
lakótelepen a flinyírási feladatok elvégzését, a közbeszerzési eljárásban rögzített müszaki leírás alapján,

Az ínásos megrendelés aZ alábbiakat tartalmazza: a munkaterület behatárolás4 a munkaterület nagyságának pontos

megielólése, a teljesités határideje,

A Nyíregyháza, Északi alközpont és a Krúdy lakótelep fiinyírással érintett területének nagysága: l03.274 m2

A Vállalkozó az idöj árás fuggvényében a megrendeléstöl sámított 2 munkanapon belul köteles a fíínyírási munkát
megkezdeni, aá folyamatosan végezni, illetve a megrendelésben meghatáfozott időpontig befejemi.

2,/ Jelen vállalkozási szezódés időtartama,.2021, április 0ó. - 202l. november 30.

3./ Vállalkozói díj:

Munka mesn€Y€zése vállalkozói díi
Fűnvírá§i munkák 6.-Ft/m2 + ÁFA/rlkalom

§zerzödö Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj a Vállalkozó mindennemú költségét fedeá, a vállalkozó ezerlfeliJl
düat nem köv€telhet a Megrendelótöl.

4./ Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő elóleggt ngm flzet. A Váltalkozó havonkénti gyakolisággal
jogosult sámlát benyújtani. A Megrendeló a vállalkozói dijat a Vállalkozó á|tal szabályszerűen kiállított sámla
kéáezvételétől számított 30 napon belül átutalással köteles megfizetni a Ptk. 6:130 §. (1) (2) bekezdés

rendelkezései szerint. Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén a Ptk. 6;155. § rendelkezései irányadóak.

Szerzódó Felek megállapíüák, hogy az elsámolás, illetve teljesítés igazolás kiállításámak alapját képezi
Nyíregyháza Megyei Jogú Város zöldfeliiletéröl készített felmérésben szereplő adat (m2).

Szerzódó Felek rögzitik, hogy a számla benyújásának feltét€le: a Megrendelö által kiállított teljesítési igazotas.

5./ Késedelrn€s teljesítés esetén a vállalkoá a teljesítesi határidó (a Megrendeló megrendelésében foglalt
tetjesítési haüáridó) napját követően kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke minden késedelmesen megkezdett

nap után a megrendelés összegének 5 yo-a, maximum 25 yo-a. A késedelembe esés napja a Megrendelő Írásos

megrendelésében meghatározott teljesítési határidöt követó napon kezdődik. A Vállalkozó a teljesítés

meghiúsulása esetén az alábbi kötbér ósszegét kö€les megfizetni:
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- a vállalkozói dij összegének 30 %-a.

A kötbér követelése mellett a M€grendeló érvényesitheti az azt meghaladó kárát és a sz€rzódésszegésböl eredó
egyébjogait is.

6.1 Szerződí Felek megegyeznek abban, hogy a Vállalkozó munkaterületének balesetmentes iremvitele a
Vál|alkozó kötelessége, a munkálatokat végzők munkavédelmi és balesetvédeimi kioktatásával együtt. Baleset
bekövetkezése esetén mindennemű felelósség kizárólag a Vállalkozót terheli.

'7-/ Szeíződő Felek megegyeznek anól, hogy a Vállalkozó a munkavégzés ideje alatt köteles gondoskodni a

vagyonvédelemról és arról, hogy a kömyezet legkisebb zavarásővalvégezze el a munkát.

8./ A Vállalkozó kljelenti, hogy az l./ pontban me8határozott mun}a elvégzéséhez sáik§éges szakértelemmel és
engedélyekkel, valamint személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik. A Vállalkozó a szerzódés telj€sítése során
köteles betartani a vonatkozó jogszabályi, hatósági és egyéb elóírásokat, szabványokat, illetve szakmai
követelményeket. Vállalkozó köteles a jogszabályoknak, illetve egyéb előírásoknak meg nem feleló
munkavégzésből, illetve hibás teljesítésból eredó mindennemú krárt a Megrendeló, illetve jelen vállalkozási
szerzódéssel összefiiggésben harmadik személ)mek okozott károkat a károsult részére megtédteni.

9./ Yállalkoző a Megrendeló utasítása szerint köteles eljámi. Az utasítás nem terjedhet ki tevékenység
megszervezésére és nem t€heti a teljesítést terhesebbé.

l0./ Megrendeló a Vállalkozó tevékenységét bármikor ellenőriáeti. A Vállalkozó nem mentesüI a
SzeTzódésszegés joP*óvetkezményei alól amiatt, hogy a Megrendeló a Vállalkozó tevékenységét nem, vagy nem
megfele!óen ellenőriáe,

l1,/ A Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult. A Vállalkozó ajogosan igénybevett alvállalkozóért úgy
felel, mintha a munkát maga végezte vo]na el. Alyállalkozó j ogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelós minden
olyan káfért is, amely e nélkül nem következett volna be.

'l2./ Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, kóteles aá megtéríteni. Mentesul a felelősség alól,
ha bizonyítja, hogy a szerzódésszegést ellenórzési körén kívül esó, a szerzödéskötés idópontjában elóre nem
látható körii]ínény okozta és nem Yolt elvIíLrható, hogy a körtilményt elkerülje vagy a kárt elhádtsa,

13./ Felek haladéktalanul kötelesek egymást éítesíteni mind€n olyan körülményről, amely a jelen szerződésben
Iógzített egyúttműkódésíiket hátrányosan érintené, vagy az abban foglaltak teljesítését lehetetlenné tenné.

l4./ Am€nnyiben a Szerzódó Felek brirmelyike jelen váIlalkozási szerzódésben foglalt báLrmely kötelezettségét
súlyosan megszegi, a másik feljogosult a szerzódést azonnali haáltyal felmondani, Azonnali hatilyú felmondás
esetén a Megíendeló ienntartja magának ajogot a szerzódésszegésból eredójogai érvényesítésére, ideértve a kárai
m9gtérítésére való jogot iS.

15./ Vállalkozójog<}sult alvállalkozók igénybeyételére, A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján Vállalkozó aszerződés
megkötésének idópontjában majd - a később bevont alvállalkozók tekntetében - a szerződés teljesítésének
idótartama alatt köteles €lózetesen Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelent€ni (a megnevezésen
túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelöléséül) amely részt vesz a szerzódés t€ljesítésében.
A Vállalkozó a szerzódés teljesítésének idótartama a|att kóteles a Megrendelót tájékoztatni az alvállalkozók
bejelentéséb€n közölt adatainak váltoásáról.
A Vállalkozó a szerzódésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerzódés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
közbeszerzési eljárasban elóírt kizáró okok hatílya alatt álló alvállalkozót.
Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végeáe voha. Alvállalkozó
jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelós minden olyan kfuért is, amely anélkül nem következett volna be,

16./ A Felek rögzítik a Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapján, hogy a Megrendeló köteles a szerzódést felmondani,
ha

a) a Yá|Iakozó vonatkoásában közvetelten vagy köZvetlenül 25olo-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szeívezeí, amely nem felel meg a
Kbt.62. § (l) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatáozott feltételeknek.
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. b) aVá}la]kozoközvetetlen vagy közvetl enülzso/o-ot meghaladó trrlajdoni részesedést szerez valamely olytm
jogi személy vagy személyes joga szerintjogkepes szervezetben, amely nem felel meg a kbt. ó2. § (1) bókezdés
k) pont kb) alpontjában megha!áTozott feltételeknek.

17./ A Felek a Kbt.136.§ (1) bekezdése alapján rőgzink9 hogy a Vállalkozó nem flzet, illewe számol el a
szerződés teljesítésével összeffiggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (i) bekezdés ka-kb) alpontja
szerinti feltóteleknek nem megfelelő társa§ág tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkoá adóköteles
jövedelnének csökkentésére alkalmasak.

A Vállalkoá köteles a szerzödés teuesítésének teljes idótaítama alatt nrlajdonosi szerkezáéí a Megrendeló
számára megismerhetóvé tenni és a Kbt,143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekról a Megrendelót haladéLla]anul
ériesiteni.

l 8./ KaDcsolattartó sz€mél}rek:
Meúendelö részéról:
Név; Ujhelyi Zsolt
Telefon: 06-30/695-7456
E-mail: ujhelyi.zsolt@nyirw.hu

Vállalkozó részéról:
Név: Silimon István
Telefon: 06-30/983-5269
E-mail: silimon.istvan@&eemail.hu

el1,

l9,/ A Szerzódő Felek megállapodnak abban, hogy a jeten vállalkozási szerzódésből eledő esetleges vitás
kéIdéseket táTgyalásos úton lendezik, ennek eledmén),telensége esetén kikötik a nyíregyházi székhelyú,
hatásköreI rendelkezó bíróság kizáróIagos illetékességét, ameiynek mindenkor alávetik rnagukat.

20./ Jelen vállalkozási szerzódésben nem Szabályozott kétdések tekintetében az ifuajánlatkérés iratalyaga, a Polgá,i
Törvénykönyvlől szóló 2013. éyi V. törvény. illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az
irányadóak,

Szerzódó Felek jelen vállalkozási szerzódést kölcsönös elolvasás és értelrnezés után, mint akaratukkal és
nyilatkozatukkal mindenben megegyezót jóváhagyólag aláírták.

Nyíregyháza. 2021. április 06.
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