VÁLLALKOZÁSI SZERZÓDÉ§
a,ncly lótrejött eryíészröl a h{yiRw Notrproíit Kft. (székhely; 4400 NfregyhÁ,a. Tiizér u.2._4,.
adósám: l036]3l5_2-15, cégie§lzéksám: Cg: l5_09-060275, képviseló: Petró Aí!ád tlgy.vezetŐ), mint
m€grendelö, (továbbiekban: Megreudeló) másrészről a WATT_TEAM Kft. (székhely: 4400
Nyírtgyháza, Va_svári Pál utca 77.7/28. adósám:26l5l357-2-15 cégiegyzeksám: Cg: l5-09-0847l7
képviselö: Enyedi Tamás üryvezetö" mint vállalkoá (továbbiakban: VáIlalkozó) közótt az alulírott
napon és helyen, az alábbi felrételekkel:

e §zerzoaes meekartés€nek e

A Megíendeló, mint ajánlatkérö a Kbr. l l5. § (l) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást inditott meg
a nyílt eljánis nemzeti eljárásrendben inírryadó száb.ilyainak a Kbt. l15. §-ban foglalt eltéresekkel

1örténő alkalmaásaval.
A Vállalkozó a közbeszerzési eljrárás son{n a legiobb ár
eredményeként jött létre a szerzódés.

-

értékanínyt megielenítö ajánlatot tette, ennek

l.) Megrendelö megrendeli, a VáIlalkozó pedig elvállalja a Nyireryhrizz közigaz8atási
alábbi helvszineken
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Helyszín
6ém utca

területén lévó

4l.

Borsószer utca
Kerítes utca 25.
Hegedű utca
Petö utca 55.

Törzs 58-74. tömbbelsö
Fáy Andás utca
BoTostyán utca 19.
Tiszavasvriri-Sulyánbokor
Hadobás sor
Ken utca kutyafuttató
Lehrár Ferenc utca l

buszmegálló

?-2llB

Tamási Áron utca, házak között
Epreskert utca 5ó-60,

Örókösftild 22200/173. hrsz. (Móra iskola mellett)

Írisz urca (korábban kivitelezett szakasz fol}tatása)
[.evél utca

Jósavárosi kiityafirttató (Robinson domb)
Csa|ogány urca

Képiró, Lrnfonó utcá}
AlVég utca

Báísony utca (Nyíúestanye)

Árpid

u. (Penny mögön)

Alsóbadúr 77.
Antalbokor

- Bihari

tanya

Besáercei utca 5.
Bodrogi utca (süfiés)
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28

Bor utca 2/B

29
30

Cilera utca (Felsósima)

3l

Csárda utca (sűdtés a Kállói úttól)
csobo|vó utca

3?

Csongor utca (súdtés)

Deleló utca
34

j5
j6
37

3E

]9
40

4l

Derűs utca

Fényes utca
Füzesbokor 8.

Gálya urca 47.
Gólyahir utcá (§iirite§

)

lzabella köz 50.
Jó utca
K8tica utca
Kecsege utca 8.

45

Kéménysepó utga (vasút elöí)
Kincs köz 42lb
Ma§/ar utca

.ló

Mál},Ya utca

41
48

Moha utca
Munkácsy Mihály utca l6. és l8. közöni

43

44

49
50

5l
52
53
54

köz a Bukaíest utca felé
Pihenó utca (súdtés)
sátor utca (súdtés.benne igenyló elött, 39. sánr)
Sétány utca 5/a

soltész lswán utca
Szíjryartó utca 73. szám
szöcske utca

59

]'ábor utca
Tégla utca
Tiszafa utca 5l. és 34-]6.
Tujafa köz
Tujafa utca (sűríté§)

ó0

vackor utca

6l

Vércse utca 49.

55

56
57
58

62

Wessik Vilmos u.,

63

Jánosbokor 43.

64

Gerely utca

65

Rozsrét iskola buszforduló
Gőmb utca
Bem utca ló.
Alsóbadúri u. l21 .

66
67
68

l.

ütem

69

,l0

continentál Aréna kondipark
Gyúrúutca

11

Tenisz utca 4ó.

,l2
,73

Rezeda utca 22.

v

Diák utca 34.
Domb utca

Jl

).
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75
16
77
78
a

Tacskó utca 6.
Agár utca 55.

Csernyikbokor
Szatmári u.9.

14.

közvitágítasi hálózatbóvítes, kivitelezés és e6tes,

a

közbeszerzési dokumentum részétképezö müszaki

leírásban felsorolt helyszíneken a tewezési feladatok elvégzéset.

Az elvégzendó feladatok konkél műszaki taítálmát

a közbeszerzési dokumentum fogla}ja magában.

2.) A szerzödés 202l jűnius 24. napjától kezdódóen _202l . decemb€r
.].}

28. napjáig tart.

Vállalkozói dü: t0.800.000-Ft+ ÁFA.

Á vállalkozói dii ranalmazza az ajfulaatételi felhívrásban, a közbeszerzési dokumentumban. illewe az
annak részétképező költségvetésben, valamint a szerzódésben foglaltak tetjesítéséV€l kapcsolatos
valamennyi költséget. A Vállalkozó a szerződés teljesíésévelkapcsolatban ezen felül díjat nem
követelhet a Megrendelőtól. Az egyes munk8tételekre vonatkozóan az árakat a Vállalkozó által
benyújtott árazott költ§égvetés tartalmazl3-

Az ajanlatkérö a Kbt, l35. § (7) bekezdése alapjrin, az általános forgalmi adó nélhil §zámílott teljes
e|lenszolgáltatas 5 7o-tírnak megfeleló előleg igényb€vételének lehetóségét biaosítja.
Amennyiben a Vállalkozó az előleg igénybevételévelélni kíván, Megrendeló a 322120l5. (X.30.) Korm.
rendelet 30. § ( l ) bekezdés a|apj6n az eló]e8et aZ építésimunkaterulet át8dá§it követö i 5 napon belül
kifizeti. Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra.

részsáml;rsi |ehetós€get biáosít akként, hory nyertes ajrinlattevőnek a teljesítéssorán 4
részsámla (ideértve a végsámlát is, de az elölegsziLrnlát nem) benyujtásánák lehetósége biztositott az
Ajánlatkéró

alábbiak szerint:

Az l, részsámla benyujtásának

|ehetósege: az álta|ános forgalmi adó nélkúli,szeródéses érték25 oÁánalt megfelelö összegről, 25 7o_ot eléró megvalósult teljesítésesetén.
Az2. tészszÁmla benyujtásirnak lehetósége: az általános forgalmi adó nélküli, szerzödéses érték25 %ri,Lrrak megfeleló összegról, 50 o/o-ot elérö megvalósult teljesítés esetén.
Az 3, részsámla benyújtásánal lehelösége: az ákalános forgalmi adó nélküli, szerzödéses érték25 %ának megfelelő összegröl, 75 oá-ot eléró m€gyalósult teljesítés esetén.

Végsámla benyújtásanak lehetösége: az általáLrros forgalmi adó nélküli szerzódéses énékfennmaradt
összegéról, a l00 7o_ot elérő me8yalósult teljesítésesetén.

A

részsámliák és a végsámla ellenéítékénekkifizetésére a Ptk. 6:130 §.

(l) - (3)

bekezdés

fi$/e}embevét€lével, a Kbt.l35. § (l) - (3), (6) bekezdéseinek alkalmazásával a számla kéáezvételétól
számíton 30 napon belül kerül sof.
A végsámla benyújtásának feltétele a hiánypótlás_mentes műszaki átadás-áNételi e|járris leárrisa-

Alvállalkozók igénybevételeesetén az építesiberuhráaásol! valamint az épliésiberuháásokhoz

kapcsolódó tewezói és mémöki szo|gáltaások közbeszerzés€nek részletes szabályairól szőló 32212015.
(X.30.) Kormlárryrendeler 32lA §-ban, illetve a 32lB §-ban fogla|tak az iniLnyadók. A szerződésszeni és
a jogszabályoknak megíelelö saímla a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kerül
kiegyenlítésre; Ptk., Kbt., 322120l5, (X.30.) Kormányíendelet, 2007. évi Cxxvll, törvén},.
4.) Késedelmes pénzügyi teu€sítés esetén a

hk.
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§ rendelkezései irányadóak.
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5.) Mcgrendelö vállalja, hogy a szerz&és hatálybalépésével egyidejű|eg átadja a munkateriiletet a

vállalkozónak,
munkákar L osztályú minósé&ben, illelve a vonatkozó elóírásoknak, érvényes
múszaki
irányelveknek, műszaki elöirásoknak, valaminl a technológia utasílásoknak
szabványoknak.
6.)

A Vállatkozó a

megfelelöen köteles végezni. A Megrendelő elózetes értesítésmellett előteljesítést elfogad,
Teliesités idópontja: a sikercs müszaki átadás-átvét€l megkezdósenek napja (Rk. 6:247 § (2) bekezdés).

A Vállalkozó a Megrendeló részéreátadott tervekkel kapcsolatban szayatoUa" hogy harmadik félnek
nem állt. áll vagr ajövőben nern log fennállni olyaljoga, amely Megrendelöt megakadályozná a tervek
jogszerű használatában.
7.)

8.) Felek rögzítik, bog;, a lefol1tatott közbeszerzési eljárás során a Vállalkoz-ó a kisfeszültségü
csatlakozó-és közvilágíuisi FAM szerelö. vagy ezzel egyenértékű vary ezen minósítés feltéíeleili5
magában foglaló szakképesítéss€l rendelkezö szakember gyak<rrlati idej€ vonatkoá§ában 60 hónapot

jelölr meg ajánlatában.

9,) A Vállalkozó folyamatosan kóteles a Megr€ndelöt
munka ütemezés szerinti elvégzésétakadályozza.

értesíreniminden olyan kőrülményról. amely a

l0.) Vállalkozó késedelmes teljesítése es€tén Megrendeló jogosult késedelmi kötbérre, mely mértékea
nettó vállalkozózói díj l 7o-a naponta, A kötbér összegének felső határa 20 naptriri napra esó késedelmi
kötbér összege.

l l.) Amennyiben a szerzödés olyan okból sánik meg melyért a Vállalkozó felelós. a Válla|kozónal
rneglriúsulasi kötbér fi7-etési kötelczettsé8e keletkezik a Megrendeló felé, nrelynek ménékea nettó
vállalkozói díj 20o/o-t. Megrendelö és Vállalkozó a szerzödés meghiúsulásinak körébe különósen azon
esetekeí tekintik, ha a Megrendeló a hibrÁs vary késedelmes teljesítes miatt eláll a szerződéstöl.

l2.) A jelen szerződésben me8határozott kötbeí me8fizerése Vállalkozót nem mentesiti az

jogkövetkezmályek

alól. Megrendelő

!3.) A rnunka elvégzéséhezszükséges anya8okal és eszközöket

biaosítja.

Vállalkoz-ó saját köhs€gén

l4.) Vállalkozó köteles a munka elvégzése sorá,n koletkezö hulladékok €ngedéllyel

kezelóhöz töírénó e lsá llíttattisára,
l

5.)

A Felek megegyezrrek arról. hogy

egy-éb

a kötbért meghaladó káninak érvénvesítésére
isjogosult.

rendelkezö

a munkálalok elvégzéséta Megrendeló folyamatosan ellenörzi.

ló.) Vállalkozó a tevékenységelvégzésélrezsztikséges va|amennyi engedéllyel rendelkezik. A
Vállalkozó a tervek elkészitésesorán kizrííólag megfeleló len,ezöi jogosultsággal rendelkezö villarnos

tervezó mérnök munkáját veheti igénybe-

l7.) A Vállalkozó vállalja szerzódést biáo§ító m€llékkötelezefiségként a műszaki

idópontjától saá.,míton 5 év jóttillást.

átadás-átvétel

A Vállalkozó ajótállási idö alatt a Megrendelö álraljelzett hibáL aá követóen pedig a Megrendelö á|tal
bizonyitottan a Válla|kozó érdekkörébe tartozó hibák küavíttisál 2 napon belül megkezdi és a
műszak i lag indokolt idötartamon

belü] befejezi.
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l8.) A Vállalkoz_ó legkésóbb a §zeBödés megkötésének idópontjában, majd _ a késöbb bevont
alváltalkozó tekint€tében - a szerzödés teljesítesénekidótartama alatt köteles elózetesen a
Megrendelőnek valamennyi olyan alvátlalkozót bejelenteni ( a megnevezésen ól az elérhetöség,
valamint a kópviseletre jogosult megielölésével). amely észt vesz a szerzfués tsljesílésében.A
Vállaikozó a szerződés teuesíté§énekidótaítáma alatt köteles a Megrendelót tájékoáatni az
alvállalkozók bejelentésben közölt

A Vállalkozó a

adalsinak váltoá§áról,

szorzódésben foglaltán nyilátkozik anól, hory a szerzódés teljesítéséheznem vesz
kiáró okok haülya alatt álló alvállalkozót.

igénybe a közbeszerzési eljánásban elóírr

I9.) A Vállalkozó az aIvál|alkozó tevékenységéért,mint sajátjáért felel.
munkaterületi rendén alvállalkozói tekintetében is.

A Vállalkozó

felelős a

20.) Vállalkozó kóteles a munkateriileten általa foglalkoaatott alvállalkoákat nyilvántarlani. A
Megíendeló köteles ellenórizni, hogv a Vállalkozó álral megieIölt álvállalkoz-ó Vesz-e résá a szerzödés
tel.iesítésében.

2l.) A kózbeszerzési eljárás során a Vállalkozó által b€mutatott sz:kember bevonásátó| nem

lehet

véve az adott személy
eltekinteni abban az eselben. lra a szerződés sajátos tulajdonsrágait fis/€lemb€
igénybevételea közbeszerzési eljárásban az aján|atok értékelésekorm§ghatározó köítilmén),nek
rninősül. Az értékeléskormeghatároá szakember személy€ csak a Megr€ndelö hozzájárulásava| és
abban az es€tb€n
váltoáat, ha az értékeléskorfigyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében
aZ értékeltte|egyenértékű szakember kerül bemutatásra.
22.) A Vállalkozó kötelezi magát, ho$/ ery adon munka megkezdéSe elótt a beépítésTckerüló anyagok

alkalmasságát igazoló bizonylatokal

a

beépítésengedély€Zésére át

kell adni a

Megrendelö

kapcso lattartój ának.

A munkavégzé§ folyamatosan lehetseges. A Felek megegyezílek, hogy a Vállalkozó
munkaterületének balesetmentes üzemvitele a Vállalkozó kötelessége, a munkálatokat Végzők

23.)

munkavédelmi kiokratásával eryütt. Baleset esetén mindennemú felelősseg

a

Vállalkoát terhe|i.

szerzödés megszegésével a mrisik félnek kárt okoz, köleles aá mcgtéríteni.Mentesül a
felelösség alól, ha bizonyída, hory a szen_Mésszegést ellenőrzési körén kívtil esŐ, a szerzódéskötés
idöpontjában e|öre nem Iátható körülmény okoáa és nem volt elvárlrató. hory a körülményt elkerülie
vagy a kárt elháritsa.

24.)

Aki a

Vállalkozó szeízódéssz€gésének kóvetkezményeiért köleles helytállni (külónösen a késedelmesen
elkezdet1, yary a nem, illewe nem megfelelöen elvégzett kivitelezés miatti károk, esetleges baleset€k
esetén).

25.) A Felek megegyeznek arról, hogy amennyiben a Vállalkoá a Megrendeló egysz,eri írásbeli
felszólítása ellenére az elmaradl munkát nem vagy hirÁnyosan teljesíti, a Megr€ndelő jogosult saját
költségén a munkát elvégezt€tni, mel}Tek többl€tkölt§égét a Vállalkozó felé jogosult érvényesítenia
kótMr követelés és kötbért mgghaladó kánínak érvényesítésem€llen,
2ó.) Ha a Vállalkozó a munkák elvégzésesorán e|őre nem látható akadályokkal v8gy feltételekkel
találja magát szemben, köte|es aról azonnal értesíteni a Megrendelőt. Amennyiben bármely Szerz-Ödő
Fét raía fívúlálló okok miatt (vis maior) nem lud a szerzödéses kötelezettsegének eleget tenni, aZ
elvégzett munkákkal arányos rész a Vátlalkozó részérekifizctésre kerül, a Vállalkozó ezen felül
semmilyen költsé8et nem követelhet Megrendelóvel szemben.
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- legkésőbb a szerzódéskötés idöpontjára - az adon munkára 20.000.000., Ft
Ft/szerzódeses időtariam, 5.000.000.-Ft/káresemény felelösségbiaosítrisi szerzódésl kötni Vag}"

27.) A vállalkozó köteles

meglévő felelóssegbiaositását

kiterjeszteni ilyen mértékúfelelőssegbiaosításá,ra.

28.) A Felek a Kbt.l3ó,§ (l) bekezdése alapján rögzírik. hogy a Mcgrendeló n€m fizet, i|lefue sámol
el a szerződés teüesítéséYelösszefiiggésben olyan költségeka, melyek a Kbt.62. § ('l) bekezdéS,t/
pont ka-kb1 alptlntja szerinti felrételeknek nem megfele}ö társaság tekintetében merülnek fel, és
rnelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasa}i.

A Válla|kozó a szerzódés teljesitésénck idótartarna alan tulajdonosi szerkezetét köteles a Megrendeló
sámára megismerhetóvé tenni és a Kbl. l43. § (3) bekezdése szerinti üg)iletekröl a vállalkozót

haladéktalanul értesíteni.

29.) A Megrendelő jogosult és egvben köt€les
alapján,- ha

a szeaödést felmondani a Kbt. l43. § (3} tekezdése

a.) a Vá|lalkozóban

köZveteften Vagy közvetlenül 25 7.-ot megbaladó rulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerinl jogképes szervezet. amely tekintetében
fennáll a Kbt. 62. § ( l ) bekezdés k) pont kb)alpontjátran meghaliirozott valamely feltétel l

b.) a Vállalkozó közveletten vary közvetlenül 25 oÁ_ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
amely
valamely o|yan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes sz€rvezetb€n.
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (l) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott va|amely,
fehétel,

30.) Kapcsolananó személyek:

A_Lá.le&pósérOL

la].J-

.J, _

4

A Meerendeló részéról:

i,,|

'"lef=-&-&.*.,

] l .) A szer-zódés teljesítése során a működö létesítményekbena Vállalkozóna.k a zavaríalan iizemeltetés
feltételeit bifiosítani kell, A kivitelezési ntunkákat úry kell végezni. hory a lakosság közlekedését és a
,lbrgalmat a leh€tő legkisebb akadályoratás§al biáosít§á,k.

32.1 Jelen szerzódés rnódosításával kapcsolatban
irányadóak.

a Kbt. l4l_ §-ban

fog|alt rendelkczések az

3].) Jelen szerzódós nródosítrisára kiárólag Felek itt megnevezeft képviselöi jogosultak;

uűj.J-- $:=
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Megrendeló

észéól:

Telefonszám:

-

Vállalkoá részéról:

.

Telefonsám:

]4.) A Szerzödó Felek megállapodnak abban, hory a jelen vállalkoási §zerzódésböl eíedö esetleges
vitás kérdéseket trirgyalrisos úton rendezik, ennek eredménltelensege esetén kikötik a nyíreryházi
székhelyú,hataskörrel rendelkező bírósag kiárólagos ill€tékessegél, amelynek mindenkor alávetik
ma8ukat.
35.) Jelen szetzódésben nem reszletez€tt

vonatkozó szabályok az iranyadóak.

kérdések tekintetében a Ptk., illewe az egyéb ezen rirgyköne

Jelen szerzödést felek elolvasás és értelmezésután. mint akaratukkal és nyilatkozátukkal mindenben
megegyezöl jóváharyólag irják alá.

Nyireryháza, 202l . június 24.

WATT.TEAil KFT.
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