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amely lótre]ön 9g}Té§zról a NYÍRvv Nonproíit Kft. (4400 NyiíegyháZa. Tüzér u. 2,-4,, adószáIn: l0363]15-2-
15. cóg.jeg}zékszám: Cg: l5-09-060275. képviseló: P€tró .Árpád üg}n,ezctó), mint megreíldcló. (továbbiakban:

Megrendelő)
másrészról a
Bálint ós Tamá§ Fia Kft. (székhely: -148 l Nyiregyháza. Csaba u. 68. adószánl: 13,i0óg77-2- l 5. cégjegyzékszárn:
Cg: l5-09-069935 képl,iselő: Bálint András üg\.!,ezetó ). mint \állalkozó (toyábbiakban: Vállalkozó) között az
alulirott rrapon és helyen. az aIábbi 1-eltételekkel:

A Szcrzódés mctrkölé§9&e_bzné!]_ye:

A Nlegrendeló. nrint ajánlatkéró a Kb[. l]5. § (l) bekczdés szcrirrti köebcszerzósi eljárásl inditon m.g a nyilt
eljárás rremzeti cljárásrendben irányadó szabályai szerirrt,
A Vállalkozó a kiizbeszcrzési el_iárás soráa a 0l , rész tekintetében a legjobtl ár-énék aránlt lrte&|eienítii a1án]atot
tette. cínck eledmén_veként jótt ietre a szerzódés.

A Felek rögzitik. hogy a NYÍRvv Nonprofit Kti, Nyiregyháea Mcgyei J,,rgú Varos Örr}<ormány7atának l(J0 yo

os fulajdonában álló gazdasági társaság, A tulajdonossal kötött közszolgáltatási szcrzódés alapján a NYIR\ry
Nolprcliit Kfl, vógzi Nyiíegyházán a városüzcmeltetósi feladatokat, többck között a töldurak karbantartásával
kapcsrrlatos í'eladatokat,

1,) A \{egrcndclö megrcndeli. a Vállalkozó pedig elvállatja jelen szcrzódés me]lékleteben meghatátozott
Nyiregyháza város közigazgatási területén iévó töldulak kalbanmnáSi munkálatainak elvégzését.
A tiildutak részletes felsorolását és hossát a szerzódés melléklete i'oglalja magában,

2.) A Vállalkozó a loldúl kalbantartási munkálatokat a MegrendeLó küiön aísos eirendelése alapjáo kötgles
elvégezni. úgy. hogy az utakon a járhatóság biztosilva legyen. A Megrendelő kúlón irásos megrendelése a
karbarrtartással érintett utcanevek fclsorolását. illene a munka elr,,égzé§ének a hataridejét i§ tanalnazza,

].) Vallalkozói dij:

0l. rész:
AjÁnláíi egy§ógárl
- gróderezés (Ft/múszrkóra + AFA):
- kribettolgozási díj {Ft,mr+ ÁFA):

ló.9o0.-Ft + ÁFA
3.980._Ft + ÁFA

A nlúszakóra tanalmazza a Vállalkozó telcphelyéról a munkavégzés lrelyszínére történó tél- és levonulás
idótartamát és a téoyleges munka\égzés idótartamát.

A vállalkozói c,lij unalnrazza az ajáolattct€li fejhivásban. a közbeszcrzési dokumentunban, volamint a

szerzódésben foglaltak te|iesitésével kapc§olatos valamennyi költséget.

4,) A számla benldtására a \'ál]alkozó havonkénti 8yakorisiiggal .jogosult. Az ajániatkóró által ieigazolt
gépúzctlnap[ó. t leigazolt szóllítólevelek, illetve a papir alapon bcll},újto1l GPS adarck (GPS napló) szol8álnak a

számilrzás alapjául,

^Z 
ellenszolgáltatás kifizctósére kizárólag az adott murrkára, munkaré§zle vonatkozó teljesítés igazolás kiálliását

kóvelóen kerülhel §oí,

A szánrlák ellenórtékének kifizetésere a Ptk. 6:l30 §. (|) 1]) bekczdés í'igyelembel,étclével- a Kbt,1j 5, § (l) - (3)-

(6} bekezdéseinek alkalmazásár.a1 ]{] napon belúl kerül sor.
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Ahállalkozók igényber,étele eselón az épitési beruházás,-rk. va|amint az építési beruházásokhoz kapcso)ridó

ten.czói és mémöki rzolgáltalli§ok közbeszelzésének részletes szabálr-airól szóló ]]] ]0lj- (X,j0,)
Kormán}Tendc]ct (torábbiakban: kormántTendcleí) ]] .\ \r. illervc a ]] B, :\-ban |oglaltak az irán;-a,,lilk,

.{ szerzó<lésszerú és a jtrgszabái.vtlknak megl'cleló szamla a vonatkozó 1ogszabály-i rendelkezések szerint kenil

kiegyenlitésre; Ptk.. a Kbt, nek a szeízódés tel'esitésere vonatkozó rendelkezésci. ]2]'20l5. (X,30,)

Konrtánl.rendclct. 100?, ó\,i Cxx\' l l, tön én""-,

,,\ kitlzetés pénzneme: HUF

5,)Késedelmcs pértzüg}-i tclje§ités .seaén a Ptk- 6:155 §, rcndelkezései iránl,adrlak,

6,) l\ vállalkozási szerzödés mindkét ttl aláírásútól kezd(idaien l é\,ig tart.

] ) .\ Felek n]cge_gr-eznek arTól. hL)g) a \{e3rendelci áltai átadotl nunkateíúleten a Vállaikozó a n]unkavé!zés idcje
alatt kötelcs gondoskodni a l.agycrnrédelentrill. es arrcil. hogy a köm}"ezet legktsebb zararásával régezze el a
munkát, A \'állalkozó a slerzódésbcn vállalt szoIgáltatást l, osztályú nlinóségbert köteles elr,égezni,

l{ ) A \iállalkozó fo}yamatosan köteles a \legrendelót énesíteni n]inden ol}an körúlmi'nyról. anlcl.v a munka

útcnlezés szerinti eh,égzesél akadáiytrzza,

,\ Viliaikozó az utak gréderezését a lellorrulas befe_jezésa,l kai},etóen ilaladéktala ul köteles megkezdcni,

9.) A Vállalkozó a nrunka nregkezdóseko, kijtcles íolyatnato§an. naprakészr,rr irásos dcrkurnentácicit vezetni az

elvégzett mu kafolyantatokról, A Vállalkozii az ajánlatban a í-elelós műszaki vezetó g_vakorlati idejét 73 hó apban

.1elóltc nreg.

l0_) Arnennyibcn a Vállalkozó a Nlegrendelö irásos megrcn<lelésében foglalt határidóre nem ,légzi cl a mu*át. a

\'állalkozó nrinden megkezdetr nap után az irllsos mcgrcndelóben íi]glalt munka érrékénck 10 9ólnap késedelnli
kiirhó. fizetésóre köteles_ a kötbór maximális nrénéke: j0 qo.

ll,) A Felek nlegegyezrrek arról. hrrgy amcnnyiben a Váilalkozci a Megrendeló egy§z§ri irá§beli lilszólitása
ellenétc az eltrraradt munkát neI]) lagy hiánycrsan teljc§iti. a Nlcgrendcló ]ogosult saját költségi'rr a munkát

el\égeztetni. mel}.rtek tiibbletkailtscget a \'álIalkozó tilc jogo_rult én,en_u-'esiteni a kötbér köretelés ón,én,,-e;Ítc,e

nrcllctt.

lf ,) Aki a szerzódés mcgszegésérc) a másik iúlnek kán okoz, kijtelcs azt megtórileni, Mentesül a iilclósség altil.
1ra bizonl,itja_ hogy,a lzcrzcidésszegést ellenLirzési körén kirüi esó_ a szerzódéskóIés idópontjóbtn elóre ncnl
láthat,.l körüirrrcny- okrrzta és nem vtllt elvárhalo. hog},a kilrülménlt elkerúIje vag), a kárt eIhárit§a,

IUcgrendelö r árosüzerl.,ltető terékcnl,sége a társada]om szé]es kórct érinti. ezón Vállalkozó szeízódésszegésének
kór ctkeznrótry ci is szólcs körbcn cnén_,-e:úlnek. m",l1,köretkczrnénl,ekért \.'állalkozó kötelcs helYálloi
(különöserr a késedelnresen eikezdett. vagv a ncm. ilietvc nem megfilelóen cl\,égzett loldúl karbanlartási mul*ók
niatti károk. e§etleges baiesetek cs'.,lén),

l j , i A Felek riigzitik a Kbl. 1.13. § ( ] ) bekez,léle aiapj án. lrog,v a \legrerrdeló köieles a szcrzódést i'elnlondani 30
oapos felnron<iási határidóvel. ha

rri a \"átlalkozó r,onatkozásában köZvetellen ragy kilzvetlenül ]_so,o-ot meghaladó n,rlajdoni részesedést

Jzerez lala rely ol_van jogi személ!,rag1 szenrélles joga szcrint .1ogképes szerlezet. anrci1- tekintetób.n t-erúáll

a Kbl. 62. § ( l) bekezdés k)pont kb) alpontjliban neghalározott t'eltétel.

ál a Vállaltozó közvetetten \.agy- köz\.erlenúl 259,;-öt meghaladti tulajdoni r,-lszesedést szerez valatnely olyan
jog i személy, \.ag.v szenélyÉs joga szcrlnt jogképes szen,.zetben. amel1, tekinteréherr 6], § { l ) bek§ldés k)ponl

kb)alpontjában meghatározon t'elIÉtcl,
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14.) A Fetek a Kbr136,§ (1) bekezdése alapián rögzítik, hogy a Megrcndeló nem fiZet. illetve számol el a
szelzódés teljesité§ével összefii8gésben olyan költ§égeket. melyek a Kbt, 62. § (l) bekezdés t/ pontja ka-kb)
alpontja szerinti feitéteieknek nem megfeleló tiár§aság rekintetében merülnek fel. és melyek a Vállalkozo
ldóköteles jö\,€delmének csókkentésere alkalmasak,
A Vállalkozó kóteles a szerzódés teljesítésének teljes időtartama alatt rulajdonosi szerkezetét a Megrendelö
számára rnegismerhetővé tenni és a Kbt. l43.§ (3) bekezdés szerinti ügyletekól a Megrendelót haladéktalanut
értesiteni,

l5, ) A Szeízódó Felek rógzítik, hogy a Válialkozó a 32212015. (X.30,) kománytend9let 2ó,§ alapján 4,000.000,-
Ft,év biztosítási értékű, l ,00o.000.-Ft káresemény értékb§n megkötött f§lelósségbiztositási szerzódéssel
rendelkezik, Az érvényes t'elelős§égbiztositás í'ermállásátrak igazolásaként a biztosíási köt\ény másolata szolgál.
melyet legkésóbb a Vá]lalkozó a szerzódé§kótés idópontjában kötele§ átadni Megrendeló részére.

16.) Vállalkozó köteles a rnunkát kömyezetkíméló módon. a munkavédelmi elóírásoknak, munkavédelmi
szabályzatnak és a balesenédelrni szabályoknak megfelelóen elvégezni. A Vállalkozó csak megfeleló
szirkképesitésse1 rendelkezó szakembert alkalmazhat,

17,) A Vállalkozó a szerződés megkötésének idópontjában. majd a késóbb bevont alvállalkozók tekintetében a

szerzódés teljesitésének idótartama alatt köteles elózetesen a Megrendelónek valamennyi olyan alvállalkozót
bejelenteni. amely részt vesz a szerződés teljesítésében - és ha a megelózó közbeszerzési eljárásban az adott
alvállalkozót még nem nevezte meg a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is. hogy az általa igénybe venni
kílánt alvállalkozó nem ál1 kizáró okok hatiilva alan,

l 8.) Kapcsolattanó személyek:

a vállalkozó részéröl:
Né!:Bálint Andl á§

Crm:448 l Nyireg1 háza. Csaba u. 68,
Telelon;-36 301976-0992
E-mail: makszem(i]1-ot,t]ir. e.hu
Felelős múszaki vezető| Nagy lstván
Telefon: +36 2Q i 20 | -9 632

A Meerendelő részéról:
Né]i Dicső Péteí
Cim; 4400 Nflregyháza. TiiéI u, ],4.
Telefon: 42,548-479
Mobii: 06-30/696-1806
E-mail: dicso.p€ter(44yiqry.hu
Ellenöftésre Jogosult: Sajgó Tamás József
Telefon:06 30/695-8098

l9.) A Szerzódö Felek negállapodnak abban. hogy a jelen vállalkozási szerzódésből eledó esetleges vitás
kérdéseket tárgyalásos úton rendezik. ennek eledménvtelensége e§etén kikötik a nyíregyházi székhelyú,
hatáskörrel rendelkezö bíróság kizárólagos illetékességét, amelpek mindenkor alá\,€tik magukat.

Jelen szerzódésben nem részletezett kérdé§ek tekintetében a Ptk,. illetve a Kbt, vonatkozó §zabályai az irányadóak.

Jelen szerzódést felek elolvasás és énelmezés után. mint akaratukkal és nyilatkozatukkal mindenben megegyezót

iór,,áhagyólag irják alá.

Nyiregyháza. 2020. okóber 0 i.

ű;{.i-kttk,a
- vállalkozó

,,BALINT ES ,fAMAS FIÁ" xFT.
4,181. Nyíregyháza, CsabLr utca íjS
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0l.rész
l. KÖRZET: UTCANÉv HOSSZ(m)
Nyírszölós Csongor u. l300

Nyírszólós Csongor köz 320

Nyirszólós Gyopár u, 2E0

Nyírszólős Vadrózsa u. 230

Nyírszölós Kakukkfű u. 250

Nvirszólós Borsikafú u. 200

Nyií§zólós Katáng u. 420

Nyírszólós Gólyahír u- 3ó0

Nyírszólós Gólyahír köz 80

Nvírszőlós Jonatán u, ]90

Nvínzólós Pipitéí u. 3,7o

Nyirszólós sziget u. 250

Nyirszöló§ Arnika u, 380

Nlrszólós c§erje u. 6,10

Nlrszőlós Szél u. .l50

Nvírszólős Vadalma u, 370

Nyírszőlós Májusfa u. ]20

NvirszőIós ciklámen köz 350

Nyirszólós Kikerics u. 400

Nvírszólós Gyöngyike u. 420

Nyírszólós Pajzsikafú 360

Nyírszólós Szászorszép u. 520

Nyírszölós Kincs köz 900

Nyírszölós Szamos u, 860

Nyínzólós szászorszép u, 520
Nyirszólós CSabag_,-öngye u, 660

Nyírszölós Kökörcsiny u, 280

Nyírszőlós RizIing u, l l00

Nvírszólös Mátyá§bokor l960

Nyírszólős Csemyikbokor 3300
38 sz.fiJút tanvabok. An,ácska u, 2220

38 sz.fóút tanyabok. Rozmaring u 1240

3E sz.fiiút tanyabok. Levendula u. 22,70

38 §z.fiiút tanyabok, Repúlótéri u. l825

38 sz tóút tarrvabok. Kavics u. 500

38 sz.főút tanyabok, Sátor u. 2400

38 sz,főúi tanyabok, Kerék u. l0ó0

38 sz.fiiút tanyabok. Verseny u_ 730

38 sz.ftút tanyabok, tllés u, 5 !t0

]8 sz,tóút tanvabok, Kard u. l580

r)
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38 sz.fóút tanyabok. Szél u. 450

3E sz,fóúl tanyabok Cserje u. 670

38 sz.öút tanyabok_ Cserepes u- 860

Sóstóhegy: Nyírség köz 400

§óstóhegy: Süveg u. 750

Sóstóhegy: Bea u- 430

Sóstóhegy: Lepke u. 300

Sóstóhegy: Sövóny u. 400

sóstóhegy: BoZót u. 900

Sóstóhegy: I{adobás u, 500

só§tótüídó 15053 hrsz,u u,(Kilátó -

Falúmuzeum)
330

sóstófúrdő Sikló u. 600

§óstóhegy T§m9tö u. 900

Sóstóhegy Jácint köz 200

Sóstóhegy Jácint 400

Sóstóhegy fucsa düllö l60

Sóstóhegy KIizantén u. l20

Sóstóhegy Temetó köz 200

só§tóhegy Haár u_ 640

Sóstóhegy risztesfíi u. 230

Só§tóhegy Bojtorján 700

Sóstóhegy Fekete dülló 300

Sóstóhegy Jácint u- 410

Sóstóhegy Muskotály köz 220

Sóstóhegy Cseresznyés u, 13 80

Sóstóhegy Csillagfény u. 500

Sóstóhegy Allomás u. ó00

Sóstóhegy Pereces u,

Sóstóhegy A§ztalos u. 380

Sóstóhegy Ködmón u. ]00

Sóstóhegy Kulacs u. 340

só§tóhegy Korsó u, 350

Sóstóhegy Posta u. l120

Só§tóhegy Keselyű§ §or 110

Sóstóhegy szénisken u. l20

Sóstóhegy Keselyús dültó 320

sóstóhegy Téglavető u. 450

Só§tóhegy Hadobás sor 880

Sóstóh€gy Hadobás köz 340

Sóstóhegy Lenfonó u. 400

Sóstóhegy Veröce u. 300

Só§tóhegy Gerencséí u. 290

g
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Sóstóhegy Képíró u. 480

Sóstóhegy Tarsoly u 130

Sóstóhegy Csiszár u. 820

Sóslóhegy Aranykalász sor l50

36 §z.löút tanyabok- Szabadságbokor l200

36 sz,fóút tanyabok, Antalbokor 1500

36 sz,fóút tanyabok. Vajdabokor 1300

36 sz,lóút tanyabok- Lóki u. 5400

36 sz.föút taDyabok, Debróbokor 3ó00

j6 sz,föút tanyabok. Bedöbokor l600

3ó §Z.lóút ianyabok kazrirbokor i 100

Szarka u, 300

Ereszalja u. 700

Ereszalja kóz l50

Csendes u- l:0
Eszlári u, 2l00

36 sz,fóút tanyabok. szelesbokor 1200

36 sz.íiiút tanyabok. zomboribokor 1000

36 sz.föút tanyabok. Jánosbokor 1200

38 sz.fóút tanl,abok. Acél u, 2020

38 sz,fóút tan_vabok. Sirály u. I l80

38 sz,föút tanyabok. Jalrrsbokor 650

38 sz,íöút tanyabok- Füzesbokor ,1000

]8 sz,fóút tanvabok, Kagyló u. l700

kerfváros Barát u. 920

Keít\,áros Levél kóz 210

kertvaro§ Gerely u. 220

kerrváros Ijász u. i70

KenváIos virorlás u, 320

Kert,i,áros Buvár u. 490

Kern áros Horgony u, 22o

Keflváíos Arbóc u, 1,70

Kenváros Tagló u, 604

Ny irj es Jó u. ]50

Gilice u. l50

Kön}.r,es u, 950

Bársony u, ,l00

Hamva§ u. 400

Boóánya Margaretía u. 18 ]0

Pipac§ u- 1870

Kökény u. l50

Nárcisz u. 92c

Lajto§ u. 360
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Fény u. 600

Rszeda u. 1600

Kacagó u, 320

Szólö u. 900

§zóló zug 400

Csírda u, 569

Bodvó u. 350

Prés u. 450

Pince u. 460

Bögre u_ 200

Füttyös u. 250
Nagyszállás Karq u. 4t0

Uszk,ir u. 700

Vizsla u. 700

Tacskó u. 710

Komondor u, 7l0
Dióliget u. 980

Foxi u. 550

Doberman u. 220

Mocsár u, 440

Kanász u.(Borsos u,) 3200

Kopó u, 27o

§priniel u. 250

Legeló u. 350

Bemáthegyi u. 550

Dalmata u, 750

Agár u, 750

Labrador u. l70

Szett9r u_ 165

Puli u. 370

Boxer u. l40

Tátika u. 190

Terrier u. l40

Kuvasz l50

Madár u. l20
Apadó u. 400

Kies u. 2,7 5

cirtrolwa 300

kecskés dűló 500

osszesen l t ró938
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