VÁLLÁLKOZi§I SZERZÓDÉS
amely létrejött es/részről a NYÍRyv Nonprofrt Kft, (rl400 Nyíregyháza Tiizér u,2,4,, ad1szfun: í0363315,215, cégtregyzékszám: Cg:15_09_060275, kfuviselö: Petró Árpád íL8i"vezetö), mint megrendelö, (továbbiakban:
Megrendelő) másrészról a
STRÁBA€ Áltatános ÉpítóKfí székhely:l117 Budapes| Gábor D. u. 2. Infopaík D. ép., adószím: 11705053444, cégtregyzÁkszám: cg; 01_09_930940, klfuYiselö:Tóth Atiila és Nyíri Botond cégvezeók), mint vállalkozó
(továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek*el:

A szeródés

m€ekötésének

előanenye:

A Megrendeló, mint ajrinlatkéró a Kbt. 115.§ (l) bekezdés szerinti közbeszerzési elirárást folytatott le a Megíendeló
íizemeltetesébenlévő szilárd burkolatrl uak melegaszfalttal óíténő w,@tlsa, illetve egyéb féladatok elvégzése
tárgyába/..

A Vállalkozó

a közbeszerzesi eliánás során a legiobb ár_éítékarányt úegielenítÖ ajánlatot nyljtotia be, ennek
eredményeként jött létre a szerződés.

Jelea szerzódés az ajánlattételi íelhívás, a közbeszeízési dokumentumok és múszaki leírás, valamint a nyertes
vállakozó qénlúaalapjfu keriil ú€8kötésre.

A Felek röfitil! hogy a NYÍRW Nonprofit Kft, Nyíregyháza Megyei Jogír Város Önkomrányzatának i 00 %_
os nrlajdonában állő gazduágl tÁrsaság. A tulajdonossal kotött közszolgáltatási szerződés alapján a NYIRW
Nonprófit Kí. végzi Nyíregybázín a Vfuosijzemeltetési feladatokat, többek kózótt az &tak kát;/úZá§^val
kapcsolatos feladatokat.
1.)

A

Megrendelő megrendeli,

a

Yállakoző peüg elrállalja Nyíreryhriza Megyei Jogri

Vráros

ónkoímányzatának trrlajdonában és a NYRW Nonprofit Kft. iizemeltetésében lévó szilárd bwkolatl utak
2.000 toníia melegaszfalttal törkéÍlő kőúlását, a átytlzással éíintettutakkal összefliggésben előregyfuott
elemekből késátett aknák, szűkítök elemelíe bontrási, almafedlap bonttisi" szintbeemelési felatlatainak
elvégzését,valamint burkolati jel festését kézi, illetve gepi liton" illewe eryéb feladatok elvégzéséta
közbeszerzesi dokumentiimban me]batáíozoli műszaki tartalom alapján az elór€ es/eztetett, ilietve Írásban
közösen rögzített helyeken. A Megrendelö fennta4ia rragának a jogoq hory a vállxlkozó á|tal bedolgozandó
(2.000 tonna) asdalt meanyiséghez kepe§t + 15 yo-os mértékbeneltérjen (opcionális rész)-

2.)

.

Yállakozí üj:

Aszfultbufkolatok felső rétegének lemar.4sa" hideg eljáíássa] 4,0 cm va§tagsági& 200 m2,nél nagyobb felüeten,
Egyéb közutak bihrmenes burkolatlának készítése,hengerelt asdalt kopórőeg készítése(AC) az ala]t levő reteg
fellriletenek előz€tes letakadtásával és bitumenes peímetezés§gl, 4,0 méteíszélességig AC 11 kopó
asdaitkeverékból, 35-55 mm vastagságban tedtve,
Kopóréteg ACi l kopó 50/70. ACl a kopó 701100 típusrl bihrmennel, N igénybevételi kat. tltszaka§zok kopÓíétege,
homokkal, zrlzalékkal, törmelék elsállítása 10 lcn-en belül: 59,300.-F tonna + AFA

.

ElőíegjAírtott ahaelemekból készítettaknák, szűkítök elemehe bontás4 ataafedlap bontása, szintbeemelése:

67.300._Ft/db +

j{IA

- útburkolati;elek készítése,hagyományos oldószeles festékkel, gépi je|YlzesMású f€stékek Plastiroute ÍJWS:
4.500.-Ft/m2 +líFA

úómkolati;elek kesátése, haryományos oldószeíes festékkel,kéá jelYlzesbétzisúfestékek Plastiroute ÚWS:
5.100.-Ftlm2 +ÁFA
-

- Négyzet alaptajztt vímyelő akna epítési,cemenüabarcs illesáéssel, víznyelö ráccsal kompletten, 50x50 cm
ől, l47,4g0.-Fudb +Á§A
*gfré."uí
-

"t"irr"kb
Telepen kevert hidraulikrs vagy vegyés köó arryagd stabí]lz:atíétagkészítéseutókezeléssel, 2,00 m-nél nagYobb

szélesiégben, CKí 28.960.-FVmj

ÁFA
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- Szórt alap ké§átése, 9gy retogbsnj 15-25 cm vast€ságban,

19.800.-Ftfo3 +ÁFA

4 cm hézagkitöltessel"

ázottkbből z{l?;ot*iő Z

0163:

A váilalkozói üj tNtabrnzza

valamint a szerzödésb€n

a közbeszerzési dokumentumban, illetve az aanak részet képezó költségvetésben,
foglaltak teljesítésévelkarpcsolatos valamennl költ§égel

3.) Vtíllalkozó az igazolt teliesítést kóvetőeú, annak alapján átlíthat ki 1 eredeti példányban, cégsz€íúeIl aláírt, a
jogszabifll rendelkezésnek megfeleló teUesíté§ igazolá§sa7 eryező mérték(alakitag és tartalmil€
hibátlan s?ámlát. A számláboz atellesit€si igazolris egy eredeti példányá csatolni kell.
A Megrendeló a számla átvételét követó 8 napon belü ellenörzi a számla megfelelóséget. A,mennyftren a számla
alakilag vagy í^rr^lídlagbóás, tlgy annak alaki és taítalmi befogadástíl nnegtagadja. Ebb€n az esetben a
Vállalkozónak új, megfelelöen kiállított sZííát kell benyújtania a Megrendelő részére.
halr4lyos

A M€grendelő a Kbt. l35. § (7) bekezdése alapjfu; az állalános forgahd adó nélküt szánított te!|es
ellenszolgáltaíís 5 %_ának megfelelö előleg igénybevéleléneklehetőségét biáosítja.
Amennyiben a Vállakozn az előlegigénybevételével élni kíván, i.4egíendelő a322D015, (X.30.) Korm. rendelet
30. § (1) bekezdése aiapján az elól€get az építésimunkat€rület átaúá§tát köyetó 15 napon belül kifizeti . Az előleg

a végszámlában kerül elszámolásra.

A Vállalkozónak

a

végsámla benyujrására a műszaki ellenőri teljesítés igazolását követóen van lehetósége.

A számla ellenértékénekkifizetéséíea Ptk. 6:i30

§. (1|(2) bekezdés figyelembevételével, a Kbt l35. § (l),(3),
(5)-(7) bekezdéseinek alkalnazásával a számlakéúezvételétöl szímított30 napon belül kerii] sor,

A végszáírJaben,iljtiásának

feltétele: a biánypótlás-mentes műszaki átadfu-átvételi eljánás

lezííisa-

A]vlállalkozók igénybevétele esoten az építesiberuházásol valaminí az építésiberuházásokhoz kapcsolódó
tsrvez6i és mémöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabálya|ról szőlő 372/2015. {X,30.)
KormányT eldelet 32lA §-ban, illetve a 32lB §_ban foglaltak azlláll v/Lók Aszarzódésszerű és ajogszabályoknak
megfelelö sámla a vonatkoá jogszabráJyi rendelkezések szerint kerülkiegyenlítésre:Ptk.,Kbt.,322/2015, (x,30.)
Kormáayrendelet, 2007, évi Oo(vIL toíVény.A kifiz*ések pén-Zleme; HI'F
4.) Késedelmes pénzagyi ts|lesilés esetén a Ptk, 6: 1 55 § rendelkezései ininyadóak
5.) A Felek megegyeaek arról, hogy a Megrendeló áital átadott munkaterüeten a válalkozó a munkavégés ideje
alatt köteles gondoskodni a vag/onvédelemról, és arról, hogy a kömyezet legkisebb za:,wásával tégazze el a
munkát.
Ó.) A Vtíllalkozó a munkatertilet átaóásával egyidejűteg kötelezettsógeí lállal a munkavégzés §oíán kialakítandó
ideiglenes forgzlni rend kialakitására. Yállalkoző 1r5lglg2i m".géú,tngy @zási munkákat csúcsforgabrj
idöszakban (7.@ ónítól _ 9.W óáig, illetve 15.m óníól - 17.m óráig) nem végeáet,

7-) A YŰalkoző a mrmka megkezdésekor köteles építésinaplót nlhi és azt - az épílóipari ldYitelezési
tevékenységől szóló 19I/2009. gX- 15.) Korm. rend€let szerint - naprakészen vezetni. A munka telj€§ltése során
a kapcsolattartás az épltésinaplóban történik. Az építésinaptóban b€jegyzésre a szerzódésben feltilntetett
személyekjogosultak.
8,) A Megrendelő a Yállakozó tevékenységet és a felhaszráásra kerülö anyagot bármikor eüenóriáeti A
Yéűalkozn nem mentesül a szerzódésszegés jogkövetkeményei alól amiatt, hogy a Megrendelö a 'Vállalkozó

tevékenységét nem vagy nem m€gfelelöen

ellenórizte,

9.) A Vállalkozó a munkavégzéssonín keletkezelt anyagot még átínenetileg sem táolhaSa sem a burkolaton, sem
a zöldfelületen. A kát úzasra elókészített lelnaít feliiletre az aszfa}toí hrárom murrkanapon belü köteles a
Vállalkozó bedolgoni.

10.) A Vállatkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni.
megszewezésére és nem teheti a teljesítést teíhesebbé,

Az ltasítás nem

terjedhet

ki tevékenység
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11.) Yátlatkozó folymatosan kóteles a Megr€ndelót

értesíteni minden olyan köriilménl,ról, amely a mrmka

ütemezés szerinti elvé gzéséí.akadályoTza. AYállalkoző aszetződés 1. pontjában meghatfuozott munkít legkésőbb
2ü21. §zeptember 10. napjóig kötelss elvégeni. A Vállalkozó teu€sité§e alíkor tekinthető szerződésszerúnelg ha
a munkát az előiít határidőben megfelelö mennyiségben é§ minöségben elvégeáe.

Határidóben teljesít a Y6]'1akozó, ha legkésöbb az elóírt teljesítési hatáidöig a műszaki átadás-átvételi eljfuást
meg lehet kezdeni.
Az átada-átvéteh euárás idótarlama alatt Vállalkozó üseü a kárfelelősséget. Megrendel6re a kárveszély a sikeres
miiszaki átadá§-átvételi €ljárás l€árását követöen sáll áJ. A Megrendelő előteljesítest elfogad.

12.) A Vállalkozó bibásan ieljesít, ha a mrmkát nem megfelelö mennyiségben, minőségbea végzi. Hibás te|iesítes
eseten a Vállalkozó a Megrendeló felsólítására kóteles a hiba kijaütását haladéktalanul megkezdeni, és a
Megrendelö által megielölt határidön beliil teiies köíű6n befejezni.
Amennyiben a Vállalkozó a hibajavíttásít megtagadj4 nem kezdi meg, a hibajayítását nem megfelelő minőségbeq
meruryiségben végzi, vagy batffidőben nem fejezi be, vary a hiba megfeleló minóségű, mennyiségú, haráridejű
jaűtása tóle el nem váíható, a Megí€ndető jogosult a hibát saj át naga és lvagt más Vállalkozó igénybevételével
kijavíttaüd, amelynek költségét a vállalkozó köteles Yi§elni.

l3.) A szerződésben meghauírozott teUesíté§i hatáíidö Vállalkozónak felróbaó késedelrnes teuesítéseeseére a
Válalkozó késedelni kötbért köt€les fizefui a Megíendelönek a szerzódés szerinti telies mennyiség (2.000 t. + l 5
V) ért§kének" dint kötbér alap 1 %_ának megfeieló mértékbena kesedel€m minden laptííri napja után, arnely
eltelik a voaatkozó befejezési határirlö és a kátlúzási mrinkéfrakjadoit álaüs-álvételi igazolás szerfutti ényleges
befejezési idópont között. A késedelemmel érintett napok legmagasabb értéke10 nap, eá követően a Megíendeló

jogosult a szeródést azonnali hatáltyal felmondani.

A hibák kijavításám, a hiányok pótlásrára ftíüalt és a milszaki átadás-átvételijegyzókfiryvben rögzftett határidöre
tórténö elvégzésénekelmulasztása esetén a Vállalkoó késedelni kötbért köteles fizetni a Megrendelő részere,
melynek mértéke a szérzódés szeTinü teljes menrryiség elvégzésenettó éítéke'lek,íninívetl&si ú?{1nak az I 9/o-a
a késedelem minden napiári napja rrtán. A késedelmi kötbér'legmaga§abb össz9ge az 1tt íőg.zíteítYelltÉsi alap 30

o/o-a.

felíóható leh€tetlenüés, a Vállalkoó áitat a tetesítésjogos ok nélkttli megtagadiisa és a
magatartása miatt a Megrendeló által jogzerűel gyakorolt elállás, felmond.ís esetén a
Válalkozó kölbér és káítédaesi felelősséggel tartozik A megbiúsuiási kötbá mtirtéke 30 o/o, alapja a szeuőóés
szerirti te|jes meruryiség elvégásének értríke.
14.) Válalkozónak

Vállalkoá felróhaió

Vállalkozó a szerzödés teue§ítéséthatáridóben bármely okból nem kezdi meg és,/vagy a szerzódéstól
elá1l vagy (ille&e) azt felrnondja, ebben az esetbeí Megrendelő felé megbiúsultási kótbéT és kártédtési

Amennyib€n

felelősséggel tartozft

.

A Megrelrdelö jogosult

a kötb&t meghaiadő káíát és a szeuődésszegésböl eredó egyéb jogait is a Vállalkozóvat
szemben érvényesíteni.Amennyiben a vállalkozó telesítése loán - a2 idöjárrisi viszonyok kivételével - olyan
elóre nem látható fizikai akadri.lyok vagy feltetelek adódnak, amelyeket a YáIlalkoó az elváíható legaagyobb
szakmai gondossággal sem láthatott előíe, úgy a Vállalkozó arról haladéktalanul köteles érte§íteni a Megrendelöt15.)

Válalkozó köteles

elszálr]ltráásfua.
16.)

AYállakozó

a mrmka elvégzésesonín keletkeá hulladékok engedéllyel rendelkező

kezelőhözíöíénő

az ajánlatban a teljesítésbebeYomi tervezett szakemberek számát 5 fóben jelölte meg,

l 7.) Vállalkoó a tevékenység végzéséhezsztikséges valamennyi engedéllyel rendelkezik. Vállalkozó a szerzódes
ieUesítésesorán köteles betartani a vonatkozó jogszabáyi, halósági és egyéb előírásokat, szabványokat, szaknai
követe]ményeket.

18.) A VIílialkozó Yána,ja szeíződést biáosító mellékkötelezettségként a miJszal<1
idóponüától
^tadás-6tvétel
szé&aitolí 12 b6 + 12 hó jóállást.
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Vállalkozó a jótállá§i idő alatt a Megrendeló ák^| ielzett bnbák, azt kövotően pedig a Meg€ndeló

által

bizonltottán a vállalkozó ádekkörébe taítozó hibák küal,ítását 2 napon belül megkezdi - amennyiben az idójárási
viszonyok tecbnikail€ lehetövé teszik a jaütási munkít - és a műszakilag indokolt idötartamon belül befejezi.

l9.) A Vá alkozó a szerzódésben foglalt kötelezettségének teliesítéseérdekében alvállalkozót a Kbt. szabályai
alapján vehet igénybe. A Vállalkozó legkésóbb a sz€rzódés megköté§ének idópontjában valamennyi olyan
alvállalkozót bejelenteni, a me8nevezésen nll az eléíhetöség, valamint képviselelíe jogosult megielö]lésévet majd
_ a késöbb bevont alrníllalkozók tekintetében
- a szerzÁdés teljesítésénekidőtartama alatt köteles elözetesen a
Megrendelőnek, amely rész vesz a §Zerzódés teliesítesében. A Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy általa igénybe
venni kívánt alvállalkozó nem 611 akizétó okok hatálya alatt.

A
bej

Vállalkozó a szsrződés teljesítésénekidótarrama alatt köteles a Megrendelőt ájékoztahi az alvállakomk
elentésben közölt adatinak váltoá§íról.

A munkavégzés folyamatosan lehetséges. A Felek megegyezrek, hogy a Vállalkozó munkateriiletének
balesetínenles tlzemvitele a vállalkozó kötelessége, a munkálatokat végzők munkavédelmi kioktatásával egyiitt.
Baleset esetén mindennemű felelósség a Válalkozót terheli.
20.)

2l.) Aki a szenődés megsz€gésével a másik félnek kírt okoz, köteles aá megtédteni. Menteslil a felelósség atól,
ha bizonyitj4 bogy a szerződésszegést ellenörzési kórén kíviil esó, a szerzödéskötés idöpontjábarr elóre nem
látható körúlnrény okozta és nem volt elvárható, hogy a körüIínénl elk€rülie,

vagy a kárt elhádtsa,

Megrendelö várostlzemeltetó tevékenysége a társadalom széles köét érinti, ezért Yfillakozó szerződésszegésének

követkealényei

(kiilönösen

a nem

is

széles körben érvényesülnek, mely következményekért Vállalkozó köteles helytiáIlni

megfelelóen elvégzett kátyrlzási mrmká& miatti balesetek kírok esetén).

22.) Megrendelójelen szerzódést felnondha{a vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a §zerződéstől elállhat, ha

a szerződés olyan lényeges módosiiis4 amely eseteb€n a Kbt- l41. § alapján új
közbeszerzési eljáni§t kel] lefolytatni
b.) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában íoglaltak betartását vagy a YállakozÁként szerződő fél
személyébenérvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ában íbglaltaknak
Yagy
c.) azEIJMSZ2S8 cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljrilris indult
vagy azEurópai Unló Bírósága aZEUMSZ 258 cikke alapján inűtott euárásban kimondta, hogy az Euópai Unió
jogából eredó valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt és a Bíróság által nLegállapított
jogsértésmiatt a szerződés nem semmis.
Megrendelő köteles a szerződést felnondaní vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerzódés
megkötését követöen jut tudomására, ho€§ a szerződő fél tekinteteben a közbeszerzési eljárás son4n kizáró ok állt
fenn és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljánásból.
a.) feltétlenül sákseges

23.) A Felek a Kbt.136.§ (l) bekezdése alapján rögzítik, hogy a Megrendelő n€m fizet, illetve sziírnol el a
szerzódés teliesltéséyel összefflggésben olyan költségeke! melyek a Kbt, 62. § (1) bekezdés k) pont ka-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társas€ tekintetében merülnek fel, és m€Iyek a nyeítgs ajánlafi€vő
adóköteles jövodelmének csökkentésére alkalnasak.
24.) A Megrendelójogosult és egyben köteles a szerződést felínondani a Kbt. l43. § (3) bekezdése al9!pján,_ ha

a.) a Vállalkozoban

közvetetten vagy köa/eílenül 25 olo-ot meghaladó tulajdoni reszesedé§t szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, am€ly tekintetében
fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatfuozott valamely feltétel;

b.) a Vállalkozó

közvetetten vagy közvetleniil 25 %_ot megbaladó nrlajdoni részesedést szerez valamely
olyanjogi személyben vagy szeméIyesjo8a Sz€rintjogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll
a Kbt 62.. § ( l) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valam€ly feltétel.
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25,) A Va al/íiozó a s?,eíződés teljesJtésének idötartama alatt futajdonosi szlíkezetétkötete§
a M.grendeló
szlÍmáfa megismerhetővé tenni és a Kbt, 143. § (3) bekezdése szerinh agyletekról a VáIlalkozót haladé:Í(abnul
éftesiteni.

A

26,)

SzErzödő Felek rögzítilq hory a Vállalkozó l0.000.0oo.-Ft./szerzódés€s idótaítam l€galább
felelósségbixositási szeródéssel rendelkezik,

5.000.000._

Ft./káresemény értékben megkótött
27.) Kapcsolattartó személyek:
a Vállalkozó részéról:

Ar49c!el49§J$z€ó!:
Né$ P
Cím:,'

Néy:
Cím: 4|

Mobil sám:

Mobil sám:

,,

FeleIós műszaki vezerÁ,
Mobil szám:

l

(

Műszaki ellenór:

Mobil sáín: i

szám: !

J§go§ult§ági

NUJ

i

sziáma:!

A Vállalkozó képüseletéb€n eljáró aláiró személy kijelenti, hogy az éúáaképYis9lt szervezet a Bemzeti
vagyomól szóló 20ll.éü cxcvl t&Yény 3. § (l) bekezdése szerint átlátbató szervezetrrek minösül. Kii€lenti,
hogy amennlben ezen tekintetb€n váltoá§ tö'íténik, aá haladéktatmul közli a Megrendelővel.
28.)

29.)

A

szstződés bámrely rendelkezésének érvén}telenség€ nem eredményezi az egész szerzódés

érvénytelenségét.A Felek megállapodnak, hogy ilyen esetben haladéktalanul egyeáetés€ket taftanak az érbtett
rendelkeás más megfeleló rendelkezéssel történö helyetteslté§ére azzal, hogy amennyiben n€m jön létre közöttük
megáIlapodris, ligy az érvénytelsn rendelkeást figyelrnen kívül kell hagyni,
30.) A jelen váIlalkozasi szerződés megszíinése esetérr a Felek egnnással elszámolnak. A Megrende|ó az áltaia
igazolt telje§íté§t köteles a Vállalkozó részérekifize&i ajelen szerzódésben foglahak alapján.

3l.) Jelen szerzödés módositrisával kapcsolatban

a

Kbt.

l4l.

§-a az irányadó.

32.) A Szerzö,dö Felek megáIlapodnat abban, hogy a jelen vállalkozási szerzódésből eredő es€tleges vitá§
kérdéseketárgyalásos titon rendezik, ennek eredmén}.telen§ége eseén kikötik a nyíregyházi székheM,
hatáskörrel rendelkeó bííóság kizárólagos illetékes§égét, amelynek mindenkor alávetik magukat.
Jelen sze.Zódésben nem részletezeü kérdésektekintetében a ítk,, a Kbt., és az egyéb yonatkozó jogszabáyok
rendelkezései az irányadóak.
Jelen szerzódést felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratBkkal és nyilatkozatukkal mindenben megegyezőt
óváhag;,ólag írják alá.
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