VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZÓDÉ,S
I,,[YÍRW Nonproíit Kft. (4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4., képviseletében:
Petró Árpád üg},vezetó, adószám: 10363315-2-15, cégiegyzékszám: Cg. l5-09-060275) mint

amely létrejött egyrészról

a

megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) másrészról a

MI\{IZ Miskolci Vízmű Kft. (székhely:3527 Miskolc, József A. u. 78., képviselő: Nyíri László
ügwezetó, adószám: 13546904-2-05, cégjegyzékszám: Cg: 05-09-0l2433) mint Vállalkozó
(továbbiakban: Vállalkozó) között

az alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint:

A szerzódéskötés elózménye:

A Megrendelő

a közbeszerzésekről szóló 20l5. évi CXLIII. törvény 112. § (1) bekezdés b) pontja
alapján nyílt közbeszerzési eljárást indított a Nyíregyháza Megyei Jogű Város Önkormányzatának
tulajdonában és a Megrendeló üzemeltetésében lévő zárt csapadékvíz csatomák, szikkasaó kutak,
víznyelőaknák, csapadékvízátemelő aknák tisztítása, a dugulás elhárítási, közműfelmérési feladatok
elvégzése,szűkség esetén gyökérvágás zárt csapadékcsatornában, illetve vizzárősági vizsgálat és
egyéb feladatok elvégzésetargyában.

A közbeszerzési eljárásban Vállalkozó tette a legjobb ár-érték arányl tartalmazó érvényes ajanlatot,
így aközbesznrzési eljárás nyertese Vállalkozó lett.

A Felek

rögzítik, hogy a t tyÍRvv Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 100 %_os tulajdonában álló gazdasági társaság. A tulajdonossal kötött
közszolgáltatási szerződés alapján a ].{YÍRVV Nonprofit Kft. végzi Ny íregyházán avíLrosüzemeltetési
feladatokat, többek között a zárt csapadékvíz csatornák, szikkasztó kutak, vímyelöaknák, csapadékvíz
átemelő aknák tisztítását, a dugulás elhárítási, a közműfelmérési, illewe egyéb feladatokat.

l.) A

Megrendelő megrendeli,

a Vállalkozó pedig elvállalja Nyíregyháza Meryei Jogú Város

Önkormányzatának tulajdonában és a Megrendeló üzemeltetésében lévő zárt csapadékvíz csatornák,

szikkasztó kutak, víznyelőaknák, csapadékvízátemelő aknák tisztítását,

a

dugulás elhárítási,

közműfelmérési feladatok elvégzését,szükség esetén gyökérvágást zárt csapadékcsatomában, illewe
vízzárősági vizsgálat és egyéb feIadatok elvégzéséíaz alábbiakban meghatározott műszaki tartalommal:
- A Vállalkozó köteles a keletkezett zagy és 1tild, kivágott 8yökérzet elszállításáról saját költségén
gondoskodni.

A Vállalkozó köteles az ütemterv alapján végzett csatornatisztítiis kamerázással történő ellenőrzésére.
A Vállalkozó a zárt csapadékcsatorna tisztítását nagy nyomású vízzel köteles elvégezrri.
- A tisztításhoz és a vizzárősági próbához szükséges víz beszerzéséről a Vállalkozónak kell
-

gondoskodnia.

- A Vállalkozó köteles a dugulás elhárítást a Megrendeló jelzésétól számítva max.30 percen belül
megkezdeni.

Mennviségi adatok:

DN
DN
DN
DN
DN

200-300 csapadékcsatoma tisztítása:
400 csapadékcsatoma tisztítása:
500 csapadékcsatoma tisztítása:
600 csapadékcsatoma tisztitása:
800 csapadékcsatoma tisztítása:
DN 1 000 csapadékcsatoma tisztítása:
DN l200 csapadékcsatoma tisztítása:
szikkasztókút tisztítása:
víznyelő akna tisztítása:
Csapadékvíz áterneló aknák tisaitása:
Gyökérvágás zárt csapadékcsatornában DN 300-500
Gyökérvágás zárt csapadékcsatomában DN 600-1200
Csapadékcsatorna geodéziai felmérése

8.800 fm

1.500 fm
1 .200 fnl

800 fm

l00 fm
2.000 fm
500 fm
542 db
700 db
30 db

l0ó

10 ó
18.13 5 fm

(vonalas létesítínény)éves ütemterv és dugulris elháríás alapján

Csapadékcsatorna mútárgyak (vímyelö akna, tisztító akna, szikkasztú kút,
aknák) geodzéiai felmérése éves ütemterv és duguIás elhárítás alapján
Csapadékcsatoma vízzárősági vizs9álata (vizzel)
Csapadékcsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel)
Csapadékcsatorna vízzárósá gi vízsgálata (vízze|)
Csapadékcsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel)
Csapadékcsatoma vízzárósági vizsgálata (vízzel)
DN 800 Csapadékcsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel)
DN 1000 Csapadékcsatoma vízzárősági vizsgálata (vízzel)
DN 1 200 Csapadékcsatorna vízzirősági vizsgálata (yízzel\
E-közmű adatszolgáltatás térinformatikai publikációs rendszer (web alapú)
fenntartási, üzemeltetési kóltsége, havi adatfrissítéssel

átemeló
DN 200
DN 300
DN 400
DN 500
DN 600

l,853 db
35 fm
35 fm
35 fm
35
35
35
35
35

fm
fm
fm

fm
fm
l 2 hónap

A fe|tüntetett mennyiségi adatok Liljékoztató jellegűek, a Megrendelő havi ütemtervet biáosít a mosatási
munkák elvégzéséheza Vállalkozó számára, a mennyiségek nem tartalmazzák a duguláselhárítási
mennyiségeket, amely a tisztításnál feltüntetett mennyiség maximun 30 %o-a, azaz a Megrendelő
jogosult megrendelni a Vállalkozótól a tisáításnál felüntetett mennyiség 30 %-os mértékéig
duguláselhárítást. A tervezett tisztítás éves mennyisége maximum a Nyíregyháza Meryei Jogú Város
Onkormányzatának költségvetésben rendelkezésre álló fedezet mértékéigvalósul meg.

2.) Szerződés idötartama: a szerződés atáírásától számított 12 hónap. A Megrendelö jogosult
egyoldalúan legkevesebb 30 nappal a szerzódés megszűnését megelözően a szerződés időtartamát
további

1

éwel meglrosszabbítani, az egyéb íeltételekváltozatlanul hagyása mellett.

3.) Vállalkozói díi:

Megnevezés

DN
DN
DN
DN
DN

200-300 csapadékcsatonla tisáítása:
400 csapadékcsatoma tisáítása:
500 csapadékcsatoma tisztítása:
600 csapadékcsatoma tisztítása:
800 csapadékcsatoma tisztíása:
DN 1 000 csapadékcsatoma tisáítása:
DN l200 csapadékcsatorna tisáítása:
szikkasztókút tisztítása:
víznyeió akna tisztítása:
Csapadékvíz átemelő aknák tisáítása:
Gyökérvágás zát csapadékcsatomában DN 300-500
Gvökér.lásás zárt csapadékcsatornában DN 600- l200
Csapadékcsatorna geodéziai felmérése
(vonalas létesítmény)éves ütemterv és dusulás eIhárítás alapián
Csapadékcsatoma műtárryak (vímyelő akna, tisaító akna, szikkasztú kút, átemelő
aknák) geodéziai felmérése éves ütemterv és dugulás elhárítás alapián
DN 200 Csapadékcsatorna vízzárósági vizsgálata (vizze|)
DN 300 Csapadék csatomavizzáróságí vizsgálata (vizzel)
DN 400 Csapadékcsatoma vízzárősási ViZSgálata (víZzel)
DN 500 Csapadékcsatorna y ízzárősági vizsgáIata (v ízze|)
DN 600 Csapadékcsatoma vízárósá Ei yizs*álata (yízze'l)

DN 800 Csapadékcsatoma vízzárósá gi vizsg.álata (vízzel)
DN 1 000 Csapadékcsatorna vízzárősági vizsgálata (vízzel)

DN l 200 Csapadékcsatorna

v

ízzár őságt v izsgálata (vízze l)

Nettó ár
(Ft./fin; Ft,/db,, Ft/óra,
Ft/hónap, Ftialkalom)

910.-Ft/fm
1.070.-Ft/fm
1.200.-Ft/fm
1.500.-Ft/fm
1.70O.-Ft/fm

1.900.-Ft/fm
2.400.-Ft/fm

l5.000.-Ft/db
l2,000._FVdb
35.000.-Ft/db
22.500.-Ft/óra
22.500.-f,'t/óra

132.-Füfm
726.-FtldrJ

220,-Ftlím
220,-Ftlfm
220.-Ftlím
220.-Rtlím
330.-Ft/fm
330.-Ft/fm
330.-Ft/fm

330.-Füftn

E-közmű adatszolgáltaás térinformatikai publikációs rendszer (web alapú)
üzemeltetési költsége, havi

adatfrissitéssel

l

l06.700,-Ft/hó

Ezen felül, a dugulás elháfitási költségek a tisztíüísnál felttintetett egységárak alkalmaz-ísával kerülnek
elszámolásra.

4.) A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelőnek előleg nyújására nincs lehetősége. A
Vállalkozó havonta egy alkalommal jogosult számlát benyújtani. A teljesítésigazolása a Vállalkozó
álta], vezeteít felmérésinapló alapján történik. A Megrendeló az ellenszolgáitatást aZ igazolt teljesítést
követően a tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, leigazolt számlák ellenében a Ptk. 6:130.
§ ( l )-(2) rendelkezései alapján átutalással teljesíti a sámla keltétől számított 30 napon belül.
Fizetési késedelem esetén a Ptk, 6: l55. § rendelkezései irányadóak. A Kbt. 135 § (l) és (6) bekezdései
is alkalmazarrdóak.

5.) A Felek megegyeznek arról, hogy a csapadékcsatoma tisztítására vonatkozóan a Megrendelő havonta

köteles átadni írásban a mosatási ütemteF,/et a vállalkozó részére,mely tartalmazza a munkavégzés
lrelyét, valamint a munka elvégzésénekhatáridejét. A Megrendeló szükség szerint elrendelhet hétvégi,
éjszakai munkavégzéstis. A Vállalkozó a munkavégzésről köteles felmérésinaplót vezetni. Dugulás
elhárítás esetén Megrendelő e-mailen rendeli meg az elvégzendő munkákat.
6.) A Felek megegyemek arról, hory a csatoma tisztításának ellenőrzése kamerafelvétellel történik. A
Vállalkozó köteles a kamerafelvételröl CD-t vagy DVD-t, észlelt csatornahiba mosatással el nem
távolítható folyási akadály, a csatomán átyezetett más egyéb közművezeték esetén jegyzőkönyvet,

illetve a közműfelmérési digitális helyszínrajzot dxf vagy dwg. formátumban átadni a Megrendeló
részére minden egyes átmosott csapadékvíz csatoma minden folyóméteréről- Avízzárősági vizsgálatról
a szabványban me ghatározolt jegyzőkönyvet kell készíteni.

7.) A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott munka elvégzéséhezszükséges műszaki
eszkózök és a személyzet folyamatosan rendelkezésére állnak,

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó ajánlata a szakemberre vonatkozóan az a|ábbiakat tarlalma^a: Az
MSZ EN 10-3l0-86 szabvány szerinli vizzárősági vizsgálatok lefolytaásához szükséges mélyépítési
vagy kömyezetmérnök végzeíségűszakembernek az MSZ EN l0-3l0-86 szabvány szerinti vizsgálatok
terúleténaz ajanlati felhívás III.1.3. pontjában ógzített (2 év) műszaki gyakorlati időhöz képest többlet
gyakorlati ideje :86 hó.

A Vállalkozó köteles

a szerződés teljesítése során a vonatkozó jogszabályi -, hatósági-, és egyéb
(különösen:
a munkavédelmi, biztorrságteclrnikai előírásokat) maradéktalanul betartani, az
előírásokat
ideiglenesen szükséges közúti jelzőtáblákat elhelyezni.
8.)

A Felek megegyeznek, hogy a Vállalkozó köteles érvényes nyíregyházi telephely engedélyét, vagy
érvényesbérleti szerzódését egyszerű másolatban a Megrendeló tendelkezésére bocsátani annak
alátárnasáás:íra, hory a Vá|lalkozó a dugulás elháríást 30 percen belül meg tudja kezdeni,
9.)

10.) Megrendelő a Vállalkozó tevékenységétbármikor ellenőrizheti. A Vállalkozó nem mentesül a
szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy a Megrendelő a Vállalkozó tevékenységétnem
vagy nem megfelelóen ellenőriae.

ll.) Aki

a szerződés megszegésévela másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni.Mentesül a
felelösség alól, ha bizonyítja, hog3z a szerződésszegést ellenörzési körén kívül eső, a szerádéskötés
időpontjában előre nem látható körülmény okoáa és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje
vagy a kárt elharítsa.
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Megrendeló várostizemeltetó tevékenységea társadalom széles körét érinti, ezért Vállalkozó
szerzódésszegésének következményei is széles körben érvényesülnek, mely következményekért
Vállalkozó köteles helytállni (különösen a késedelmesen elkezdett, vagy a nem, illetve nem megfelelően
elvégzett tisztítási, dugulás elhárítás miatti károk, a mosatás után nem, vagy nem megfelelően
visszah€lyezett aknafedlapok és vízryelórácsok által okozott károk).

l2.) Vállalkozó jogosult alvállalkozók igénybevételére.A Vállalkozó a szerződés megkötésén€k
időpontjában, majd a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésénekidőtartama
alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz
a szerződés teljesítésében,és - ha a megelőzó közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem
nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkoző nyilatkozaát benyújtani
arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőzó közbeszerzési eljárásban
előítt kizáró okok hatálya alatt.
13.) A Felek megegyeznek arról, hogy amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő két írásbeli
figyelmeáetése után sem teljesíti ajelen szerződés sz€íinti kötelezettségét, illetve a dugulás elhárítást 2
alkalommal maximum 30 percen belül nem kezdi meg, a Megrendelő jogosult a szerzódést azonnali
hatállyal felmondani.
l5.) A Megrendelő a Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbéne jogosult, melynek
mérték€ a Megrendeló által havonta átadott, mosatási ütemtervben szereplő mennyiség alapján
kiszámított vállalkozói díj l0 %-a /nap, ma,rimum 30 Yo-a. A késedelmes teljesítésesetén a kötbér
megfizetése a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól nem mentesít.
A kötbér követelése mellett Megrendelő érvényesíthetiaz azt meghaladó kárát és a szerződésszegésbőI
eredő egyéb jogait is.
16.)

A Felek rögzítik

a

Kbt. l43. § (3) bekezdése alapján, hogy a Me$endelő köteles a szerződést

felrnondani 30 napos felmondási hataridővel, ha

a) a Y állalkoző vonatkozásában közvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyesjoga szerintjogképes szervezet, aínely
tekintetében fenrráll a Kbt. 62. § (1) bekezdés ft) pont kb) alpontjában meghatáfozott feltétel.

b) a Y állalkoző közvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés,t) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

l7.) A Felek a Kbt. l36. § ( l ) bekezdése alapján rögzítik, hogy a Megrendeló nem fizet, illetve számol
el a szerződés teljesítésévelösszefiiggésben olyan költségeket, melyek aKbt. 62. § (1) bekezdés t)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
melyek a nyertes ajánlattevó adóköte|es jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt, l43. § (3) bekezdés szerinti ügyletekől a
Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

18,) Megrendeló a szerzódés teljesítésénekelmaradásával kapcsolatos igények biztosítékakénta

szerzódés teljes időtartamára teüesítési biztosítékot ir eló. A teljesítésibiáosítek összege 2.500.000,Ft, melyet a Kbt. l34. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint kell nyújtani. Átutalás esetén a
teljesítési biztosítékot a Megrendelő Unicredit Bank ZIt.-nél Vezetett l09l8001-00000004-16160006
számű számlájára kell áfutalni.

4
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Pénzügyi intézményvagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizetó kezesség biztosítása esetén,
vagy biáosítási szerzódés alapján kiállított készfizető kezességvállalást taríalmazó _ kötelezvény
esetén a kedvezményezettnek Megrendelőnek kell lennie és a szerződés időtartama alatt érvényesnek
kell lennie. A teljesítésibiztosítékota szerződés hatálybalépésekor köteles a vállalkozó a Megrendelő
rendelkezésére bocsátani.

lg.) A Kapcsolattarló személyek:

vállalkozó részéről:
KiszeIa Gergó
T

el

06-30/ 442-17 92 kozmuszerv

iz@miviz.hu

Meqrendeló részérő1:
péli- Toóth Tibor közterület-kezelési és közlekedési irodavezetó
Tel: 42/548-460l479
06-3 0/590_0423

A Szerzódó Felek megállapodnak abban, hogy ajelen vállalkozási szerződésből eredő esetleges
vitás kérdésekettárgyalásos úton rendezik, ennek eredmén)telensége esetén kikötik a nyíreryházi
székhelyű, hatáskörrel rendelkezó bíróság kizárólagos illetékességét,amelynek mindenkor alávetik
20.)

magukat.

A Szerzódó Felek ajelen szerződést elo]vasás és kölcsönös
nyilatkozatukkal mindenben egyezőt, 1őv áhagyólag aláírták.
21.)

értelmezésután, mint az akaratukkal és

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésektekintetében

a Ptk.

vonatkozó rendelkezései az

irányadóak.

Nyíregyháza, 2020. augusztus l2.

\

J.,
vállalkozó
Nyíri László

Megrerid/ő
Petró At6ád
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