
VÁLLALKOZÁSI §ZERZÓDÉS

amely |étrejött eryrészről a Nyinw Nonprofit Kft. (képviselö: Petro ÁrFid üs,ayezetó.4400
Nyíregrháza, Tüzér u. 2.-4., adószárn: l03ó33l5-2-15. cégiegvzékszim: Cg: l5-09-060275,), mint
megrendeló, (továbbiakban: Megrendeló) másreszröl a
SzABADo§-oK l(ft. (képviseló: Szabados László ügyvezetö, székhely: 4553 Apary, Vörösmarty u.
5.. ádósám: 12680692-2-15, cégjeryzékszám: Cg: l5-09-0670l7), mint vállalkozó (továbbiakban:
Vállalkozó) között az alulírott napon és helyen. az alábbi feltételekkel:

A szerzódés meekötésének clómrénre:

A Megrendelő, rninr ajánlatkéró a közbeszerzésekről szóló 20l5. évi CXLIll, tv. l15 § (l) bekezdés
szerinti közbcszerzési eljárást folytatott le, a nyílt elján4s nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak
a Kbt. l l5. §_ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával.
A Vállalkozó a közbeszerzési eljáras során a legiobb ár-érték anínyt megielenító ajánlatot tette, ennek
eredményeként jött létre a verződés.

A Fe|ek rögzítik, hogy a lWÍnVV Nonprofit Kft. Nyíregyhriza Megyei Jogú Város
onkormányzatának 100 %_os tulajdonában álló gazdasági társaság, A tulajdonossal kötött
közszolgáltauisi szerzódés alapján a NYIRVV Nonprofit Kft. végzi Nyíreryháán a helyi közutakkal
kapcsolatos üzemeltetési feladatokat többek között - jelen szerzödés árgyához kapcso|ódó -
tbrgalombiztonsági, ezen belül burkolatjel festési fe|adatokat.

l..) A Megrendelő megrendeli, a Vállajkozó pedig elvállalja Nyíregyháza Meryei Jogú Város
onkormányzatának tulajdonában és a NYIRW Nonprofit Kíi. üzemehetésében lévó szilárd burkolatú
utak burkolaüeleinek gépi, illewe kézi festése| burkolatjelek készitósét geppe|, illewe kézzel az elóre
egyeáetett helyeken és a Megrendeló által meghatározott hatráridöben. az alábbi mennyiségben:

- szilárd burkolatú utak burkolatjeleinek gépi festése oldószeres festékkel:
- szilárd burkolatu utak burkolatjele inek kézi festése oldószeres festékkel:

2,) Vállalkozói dij:

- szilárd burkolatú utak burkolatjeleinek gépi festése oldószeres festékkel:
- szilá,rd burkolatu ulak burkolatieleinek kézi festése oldószeres festékkel:

7 .500 m2 - 20 %o

6.500 m' - 20 %

Nettó erységár
(.........Fth2+ÁFA)

1,690._
1.850.-

3.) Megrendelö a Kbt. l35. § (7) bekezdése alapján, az általános forgalmi adó nélkül sámított teljes
ellenszolgáltatá§ 5 oá-ának megfelelö előleg igénybevételének lehetós€gét bizto§itja.
Amennyiben aVállalkoá az elöleg igenybevételével élni kíván, Megrendelö a 322015. (X.30.) Korm.
rendelet 30. § (l) bekezdése alapján az €lóleget az építési munkareíület átadását követó l5 napon belül
kifizeti.
A sámla benyújtásrira havonkénti ryakorisággal van lehetöség.

A sámlák kieglenlítese átutalással történik a Ptk. 6:l30 §. (lH2) bekezdés íiryelembevételével, a
Kbtl35. § (l),(3), i etve (5)-(7) bekezdéseiDek alkalmazásával a sámla keltáól §záínitott 30 napon
belül, A sám|a kiállíüá§ának feltétele a Felek által ellenj€gyzett teljesítés igazolás.
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Alvállalkozók igénybevétele esetén az építési beruháások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mémöki szolgiíltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szőlő 372120l' 5.
(X.30.) Kormányrendeler 32lA §-ban foglaltak az inán5,adók. A szerzódésszerű és a jogszabályoknak
megfe|eló sámla a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kerül kies/enlítésr6: Ptk.. Kbt..
372l20l5. (X.30,) Kormányrendelet, 2007. évi CXXVI|. törvény. Nem építési €ngedélyköteles ezen
épíési beruházis, A kifizetés pénzneme: HUF.

4.) Késedelmes pénzügyi leuesítés esetén a Ptk. ó: l55. § rendelkezései irányadóak.

5.) A szerzödés idótartama: 2021. dec€mb€r 01. - 2022. november 30.

6.) A Felek megegyezlek aról. hogy a Megrendelő által átadott munkaterü|eten a Vállalkozó a
rnunkavégzés ideje alatt köteles gondoskodrri a vagyonvédelemről, és arról. ho5u a kömyez,et legkisebb
zavarásával végezze el a munkát. A Vállalkozó a szerződésben vállalt munkít I. osaáll,ú minőségben
köreles e|végezni. Az elvégzett munka feleljen meg valamennyi jogszabályi elóírásnak, valamint
valamennyi ezen munkára vonatkozó szabvány,nak.

7.) Amennyiben a burkolatjel festési munkálatok elvégzóse sotán a Vállalkozó által átadott,,munka" a
legmagasabb minöségi szintre vonatkozó előírásokat nem elégíti ki. a Megrendelő kizrirólagos joga
döntelri abban, hory a csökkent értékű munkát teljesítéskénL az érvényes jogszabályok szerinti
értékcsökkenéssel elfogadja. vagv ragaszkodik az I. osztrá|yú minóség előállítIísához.

8.) A Vállalkozó folyamatosan köteles a Megrendelót értesíteni minden olyan körülményróI. amely a
munka útem€zés §zerinli elvégzését akadályozzz.

9.) A Vállalkozó a munkaterület átadásával egyidejúleg kötelezettséget vállal a ntunkavégzés során
kialakítandó ideiglenes forga|mi rend kialakítrisára. Vállalkozó kötelezi magát. hogv burkolatjel festési
munkákat csúcsforgalmi időszakban (7.m órától - 9.00 óráig, illetve 15.M órától - l7,m óráig) nem
végezhet.

l0,) A Vállalkozó vállalja szerzódést biaosító mellékkötelezettségként a műszaki átadás_átvétel
idöpontlától sálnított l éVjótállást. A jótállási idő az átadás_áwételi eljárás befejezésónek időpontjától
kezdődik,

A Vállalkozó ajótá|láSi idó alatt a Megrendelő általjelzett hibáli aá köYetóen pedig a Megrendelő á]tal
bizonyítonan a Vállalkozó érdekkörebe tartozó hibák kijavításít - amennyiben az időjárás a javítási
technológiát lehetövé teszi - 3 napon beIüI megkezdi és a müszakilag indokolt időtartamon belül
befejezi.

l l . t A Vállalkozó a rnunka megkezdésekor köteles építesi naplót nyitni és azt _ az ] 9l /2009. (lX. l5.)
Kolrrr. rendelet szerint.* naprakészen vezetni. A murrka teljesítése során a kapcsolattartás az Építési
Naplóban történik. Az Epítési Naplóban bejegy,zésre a szerzódésben feltüntetett személyek jogosultak.

l 2.) A Vállalkozó kijelenti, hogy a munka elvégzése során rendelkezik valamennyi személyi és tárgl i
l-eltétellel. A Vállalkozó az ajrinlatban a felelós műszaki vezetó gyaliorlati idejét 60. hónapban jelölte
meg. Felelös műszaki vezető neve: Szzbados László

l3.) Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz. köteles azt megtériteni, Mentesül a
felelösség alól, ha bizonyítj4 hog_v a szerződésszegést ellenörzési kören kívül esö, a szerződéskötés
időpontjában elóre nem látható köriilmény okoáa és rlem volt ejvárható. hogy a körülménlt elkerül.je
vag,v a kárt elháritsa.
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Megrendelő útkezelési tevékenysége a iársadalom széles körét érinti, ezért Vállalkozó
szerzódésszegésének következményei is széles körben éwényesülnck, rnely követkczmónyekért
Vállalkozó kőteIes helytállni (különösen a késedelmesen elkezdett. vagy a uenr. illetve ncm mcgtbiclóen
elvégzett burkolatie| íéstés miatti károk esetén.)

l4.) A Felek megeg_""emek arról. hogy eilenórzésrc íblyamatosan kerül sor,

l5.) A Vállalkozó hibásan teljesít. lra a munkát nem megfeleló mennyiségben. miniiségben végzi. llibás
teljesités esetén a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására köteles a hiba kijavítását haladéktalanul
rrregkezdeni, és a Megrendelő által me&ielölt határidőn beliil teIjes könien befejezni.
Amennviben a Vállalkozó a hiba javítrisát megtagadja, nem kezdi meg. a hibajavitását nem megfelelii
rninóségben. mennyiségben végzi. vagy határidöben nem íejezi be, vagy a hiba megí'elelő minőségü.
tnennyiségű, hatá.idej ű javítása tóle el nem várható. a Megrerrdeló jogosult a hibát sa.iát maga és lvag1
rnás Vállalkozó igénybevételével kijavínatni. amelynek költségét a Vál|alkozó köte|eS Viselni,

l6.) A szerződésben meghatározott teljesítési lratáridő Vállalkozónak felróható késede|mes teljesitésc
esetóre a Vállalkozó késedelrni kötben köíeles íizerni a Megrendelónek a szerzódés szerinti teljes
menrryiség (gépi festés: 7.500 mr-20 %, kézi festés: 6,500 mr-20 9/o) értékének. rnint kötbér alap l 9b-

ának megfelelő mértékben a késedelem minden napári napja uún, ame|y eltelik a vonatkozó befe.jezési
hatá,íidö és a buíkolatjel festési nlunkára kiadott átadás-á§ételi igazolás szerinti tényleges befejezé:i
idópont között, A késedelemmel érinten napok legrnagasabb értéke l0 nap, ezt kövgtően a MegrendeIi,
jogosult a szeEódéSl azonnali hatillyal lblmondani.

A hibák kijavítására. a hiányok pótlására vállalt és a műszaki áladás-átvételi je8yzókön),.vbcn fögzített
határidóre történó elvégz,ésének elnrulasztása esetén a Vállalkozó késedelmi kötbért köteies fizetni a

Megrendeló részére. nelynek mértéke a szerződés szeIinti telj€s rnennyiség elvégzése nettó értékének.
mint vetítési alapnak az l 7o-a a késedelem minden naptári napja után. A késedelmi kótbér legmagasabb
összege az ítt íögzitett Vetítési alap 30 %-a.

l7,) Válla|kozónak felróható lehetetlenülés. a Vá|lalkozó által a re lIesítés jogos ok né|küli megmgadása
és a Vállalkozó felróható magatartása miatt a M€grendelő általjogszerúen gYakorolt elállás. felmor-ldás
esetén a Válialkozó kötbér és kártérítési 1tlelósséggel tartozik, A meghiúsulási kötbér mértéke 30 oÁ.

alapja a szerződés szerinti telies mennyiség elvégzésének értéke.

Amenrr_viben Válla|kozó a szerzödés teliesítését határidőben bármely okbó| nem kezdi meg és /vagv a
szerzódéstöl eláll vagy (illetve) az-l felnrondja. ebben az esetben Megrendeló felé meghiúsrr|ási kötbér
és kártérité§i í'elelósséggel tartozik,

A Megrendelő jogosult a kötbén m€ghaladó kárát és a sz-erzódésszegésből eredő egyéb jogait is a
Vállalkozóval szenrben éruényesíteni. Amennyiben a Vállalkozó teljesitése során - az idójárási
viszonyok kivéte|ével - olyan előre nem látható fizikai akadál1,ok vagv feltételek adódnak. amelyeket a

Vállalkozó az elvárható legnagy-obb szakmai gondossággal sem láthalott előre. úgy a Vállalkozó anril
haladéktalanLil köteles értesíteni a Megrendelót.

l8.) Megrende|ő jelen szerzódést felrnondhatja vag1,- a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzódéstöl
elállhat. ha
a. ) feltétlenül szükséges a sze rződés olyan lényeges mridositása. amel.v esetében a Kbt. | 4l . § alapjan
ú.i közbcszerzési eliárást kell lefol11ami
b.) a Vállalkozó nem biztosilia a Kbt, ]38. §-ában foglaltak betaítását vas/ a Vá|lalkozóként szerzódó
fél személyében érvén_v-esen ol},an jogutódlás következett be. amelv nem felel meg a Kbt. I39- §-ában
foglaltaknak vagy
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c.) az EUMSZ 258 cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezensegszegési
eliáfás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258 cikke alapján inditott eljárásban kimondta_
hc,gy az Európai Uniójogából eredó valamely kötelezetség tekintetében kötelezensegs7-e8és töítént é5

a tsíróság által megállapitott jogséríés miatt a szerzódés nem semmis.
Megrendelő köteles a szerződésl í'elmondani vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint attól elállni. ha a
szerződés megkötését követöenjul tudomására. hogy a szerzódő fél tekintetében a közbeszerzési eljárris
során kizáró ok állt fenn és ezert ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

19.) A Vállalkozó a szerződés teljesítésének idótartama alatt tulajdonosi szerkezetét köteles a
Megrendelő sámára rnegismerhetővé tenni és a Kbl l43- § (3) bekezdése szerinti ügyletekíól a

vlilIalkozót haladéktalanLrl énesíteni,

20.) A Vállalkozó a szerződésben foglalt kötelezettségének teljesítése érdekében alvállalkozót a Kbt,
szrbályai alapjá,rr vehet igénybe. A Vállalkozó legkésőbb a szerzödés megkötésenek idópontjában
köteles MegTendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót beje|enteni, amely résá vesz a szerzödés
t€liesítés€ben _ és ha a megelőzó közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót tnég nem neveae meg

- a beje|entéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hog_v az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem
áll kiáró okok hatálya alatt.

A Vál]alkozó a szerzódés telje§ítésének időtartama alatt köteles a Megrendelónek minden totábbi, a
teljesitésbe bevonni kívánt alvállalkozót elözeiesen bejelenteni és a bejelentéssel eryiitt nyilatkomi
köteles arról is. hogy az igénybe venni kívánt alvállalkozó ncm á]l kiáró okok haálya alatt.

2l,) A Felek rögzítik a Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapjrfur, hogy a Megrendelő köteles a Szerzödést
íblmondani 30 napos felmondási határidővel, ha

a,) a Y állalkoző vonatkozásában közvetetten vary köZvetl€nül 25 %{t megha|adó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyanjogi személy vagy személyesjoga szerintjogképes szeívezet, amely
nem felel rneg a Kbt. ó2. § ( l ) bekezdés k) ponl kb) alpontjában meghatározott feltételeknek vagy

b) a Yállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 oá-ot rneghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyanjogi személy vagy személyesjoga szerintjogképes szervezetben, amely nem felel meg
a Kbt.62. § ( l) bekezdés ,t) pont *á/ alpontjában meghatározott feitételeknek.

22.) A Felek a Kbt.l36.§ ( l) bekezdése alapján rögzítik, hogy a Megrendeló nem fizet. illewe sámol
el a szerződés teljesítésével ö§szefüggéSben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § ( l ) bekezdés t7
pont ka-kb) alporrtja szerirrti feltételeknek nem megfeleló társaság tekintetében merülnek t'el. és
rnelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésere alkalmasak. A Vállalkozó a szerződés
teljesítésének teijes időtartama alatt fulajdonosi szerkezetéí köteles a Megrendelö számára
megismerhetőyé tenni és a Kbt. l43. § (3) bekezdés szerinti ügyletekról a Megrendelót értesíteni-

2].) Vállalkozó köteles legkésóbb a szerzödéskötés idópontiára- az adott munkára 5.000.000,-Ft/
szerződéses időtartam. 1.000.000.-Ft/káresemény felelósségbiztosítási szerzódést kötni vagy megIévó
lelelősségbiaosítását kiterjeszteni il,v-'en mértékű felelósségbiaosításra.

24,'l Kapcsolattartó személyek

a Vállalkozó részérö|:

\léy: Szabados László
Cím: 4553 Apagy, Vörösmarry,u. 5.

Mobil: +3ó 301382-1022

A Meglendelö részéröl:
Név: Dicsö Péter
Cím: 4400 Nyíregyháza, Tíizér u. 2-4.
Telefon: 421548-484

E-mail:szabadosok@szabadosok.t-online.hu e-mail: dicso,peter@rryirvv.hu
Epítésvezetö: Szabados László
Telefonsám; + 36 30/382-10?2
Jogosultsági sám: l5-10306 //a
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A Megrendelö által kijelölt kapcsolattanó személy a teljesités igazolá§ra isjogo§ult.

25.) A Vállalkozó képviseletében e§á,ró aláíró személy küelenti, hory az általa képviselt szervezet a

nemzeti vagyonról szóló 20l1.évi CXCVI. törvény 3. § (l) bekezdése szerint átlátható szervezetnek
minósül. Kijelenti, ho5r arnennyiben ez€n t€kintetben váltoás történik, aá haladéktalanul közli a
Megrendelövel.

26.) A szerződés bármeIy rende|kezésének éwénytelensége nem eredményezi az egész szerzódés
érvénYelensegét. A Felek megállapodnak. hogy ilyen esetben haladékalanul egyeztetéseket tartanak az
érintett rende|kezés más m€gfelelö rendelkezéssel történő helyettesítésére azzal. hogy amennyiben nem
jön létre közöttük megállapodas, úry az érvén}telen rendelkezest figyelmen kívül kell hagyni.

27.) A jelen vá|lalkoási szerzödés rnegszűnése esetén a F€l€k es/mással elsámolnak. A Megrendeló
az általa igazoIt teljesítéSt köteles a Vá|lalkozó részére kifizetni ajelen szerződésben foglaltak alapján.

28,) Jelen szerződés módosítiirsával kapcsolatban a Kbr l4l. §-a az infuryadó.

29.) A Szerzödö Felek megállapodnak atrban, hogy a jelen vállalkozasi szerzódésból eredö €setleges
vitás kérdéseket árryalásos úton rendezik, ennek eredményelensége esetén kikölik a nyíreryházi
széklrelyű, hatáskönel rendelkezö bíróság kiárólagos illetékességét, amelynek mindenkor alávetik
magukat.

Jelen szerzödésben nem részletezett kérdések tekintetében a Ptk., illeNe a Kbt. vonatkozó szabáLyzi az
ininyadóak,

Jelen szerződést felek elolvagis és érte|mezés után. mint akaratukkal és nyilatkozatukkal mindenben
megeg,vezőt jóváharyólag írják alá.

Nyíregyháza. 202l . november 30, I§\'ÍR\'\' Nonprofi t Kft
440ú Nlittg1 hÁrn, I'iizór u. 2-1.sz
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"SZABADOS-OK' Forgalom Technika és
Reklámtevékenység Kft.
Apasy
Meleghegy 0123n4.
4553

szerződó adatai
szérzódő

Adószám
címe

Biáo§ított adatai

Biziosított

szerzódés adatai
Bizto§ítási módozat

kockázatviselés kezdete

Lejárat

Biztosítási évforduló

Díjíizetés módja

Díjíizetés gyakorisága

Éves biáosítási díj

Fizetési gyakoriság szerinti díi

Térületi hatály

Biztosírtási kötvény Oldal: 1 /3

Perfekt Felelőssé9 biztosítás
Partnerkód: 784311
KóNényszám| 5248597

Az Ön biztosításának közvetítőie
Szabados és Lamos Biaosításk. é5 szolgáltató Kft., Rlc
21,|

44O0 Nyftegyháaa Törpe u. 7/B.
Telefon: +36302691987

'szABADosolc Fo€alom Technika és
Reklámtevékenység Kfr.

126806922,15

4553 Apagy, Vórösmany fi 5.

e széíződő

szolgáltatói felelös§ég

2021.o7.2o.

2o24.o7.,l9.
július 20,

bánkiáfutalás

Évente fizetendó

345.000 Ft

345.000 Ft

záradék szerint
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Perfekt Felelőssé9 biztosítás
Partnerkód: 784311
Kólvényszám, 5248597

Biztosítási összeg

60,000.000 Ft

30.000.000 Ft

60,000.000 Ft

10 o/o

50.000 Ft

levonásos

Biztosított tevékenység: útburkolatijel eltavolítása, felújítása, újjel létesítése
a teljesítési hely szerinti közutakon

Biztosított projekt: Burko|atjel-festés 202'|-2024., Magyar Közút Nonproíit zrt.,
Észak-Alföld

Területi hatály:
Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-szolnok, szabolcs-szatmár-Beíeg megyék területén, a Magyar
Közút Nonproíit Zrt. által kezelt, nem gyorsforgalmi közl]ti szakaszok.

szolgáltatásokkal okozott károk felelósségbiáosítása
Kártérítési limit: 30 000 000 Ft / káí 60 000 000 Ft / éV
Önrészesedés: 10%, de minimum 50 000 Ft

ievonásos önrész: A biztosítási szerzódés káreseményenkénti, levonásos
önrészesedéseket tartalmaz.

záradék:Ajelen felelösségbiáosítasi szerződés nem terjed ki az EU GDPR (2018.
májUs 25 -tól hatályos), személyes adatvédelmet szolgáló rendeletéhez kapcsolódó
fele|ősségi károkra.

záradéki Jelen felelősségbiztosítá§i szerzódés csak dologi és személyi §érüléses
károkra terjed ki.

'áradék 

Jelen biáosítási iedezet nem terjed ki a talajszint alatti Vagyon/terep
tárgyakban okozott károkra. A íedezet nem terjed ki nyomvonalas létesítmények
kivitelezésére.

Biztosított tevékenység(ek): útburkolatijel eltáVolítása, íeIújítása, újjel
létesítése a teüesítési hely szerinti közutakon. Biztosított projekt:
Burkolatjel-festés 2021 -2024., Magyaí Közút Nonprofit zrt., Észak-Alíöld.

Pénzforgalmi szolgáltatójának neve és íizetési számla jelzőszáma
Raifieisen Bank Zrt.'1 2001 008-001 05099-02500007

Az UNIQA Biztosító Zrt. vállalja, hogy az elóírt és esedékes biáosítási díj megíizetése ellenében
biztosítási fedezetet nyújt a biztosítási feltételekben vállalt kockázatokra.

Budapest, 2021. július 16.

2o21o72o o9a577579 00]00 HFKToBE 202107]6

szolgáltatói felelő§sé9

Düalap

Limit / kár

Limit / éV

önrész

önrész manimum

Önrész fajta

Érvényes feltételek, záradékok

Perfekt Felelósségbiáosítási szabályzat

szolgáltatói Felelósségbiáosítási szabályzat
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