
VÁLLALKOZÁSI SZERZÓDÉ,S

amely létrejött egl,részről a nYÍnW Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyhrá,za, .Tüz ér u.2,-4., adósám:
l0363315-2-15, cégiegyzéksám: Cg: l5-09-0ó0275, képviseló: Petró Arpád ügrvezető), mint
megrendelö, (továbbiakban: Megrendelő) másrészről a
LSTM lpari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:4400
Nyíregyháza, Csemete u. 21., adószám: 13547242-2-15, cégsegyzékszám: Cg: 1 5-09-070075, képviselő:
Laskai Sándor ügpezető), mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) közői1 az alulírott napon és
helyen, az alábbi feltételekkel:

A Szerzödés meekötésének előzménye:

A Megrendelő, mint ajánlatkéró a Kbt. 1 l5.§ ( l ) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le a
Megrendelő üzemeltetésében lévó szilárd burkolatu utak melegaszfalttal történő kátyúzás4 illetve egyéb
feladatok elvégzése tárryában,

A Vállalkozó a közbeszerzési eljárás sonín a legjobb ár-érték arán}.t megielenítő ajánlatot nyújtotta be,
ennek eredményeként jött létre a szerződés.

Jelen szerződés az ajánlatteteli felhivás, a közbeszerzési dokumentumok és műszaki leírás, valamint a
nyertes vállalkozó ajánlata alapján kerül megkötésre.

A Felek rögzítik, hogy a lWÍnVV Nonprofit Kft. Nyíregyhaza Megyei Jogú Város
Onkormányzatának 100 %_os tulajdonában álló gazdasági társaság. A tulajdonossal kötött
közszolgáltaási szerződés alapján a NYIRVY Nonprofit Kft. végzi Nyíregyhazán a városüzemeltetési
feladatokat, többek köZött az utak káq/uzásával kapcsolatos feladatokat.

l..) A Megrendelő megrendeli, a Vállal*ozó pedig etvállalja Nyíregyhráza Megyei Jogú Varos
Önkormányzatának tulajdonában és aNYÍRVV Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévószilárd burkolatú
utak 2.000 tonna melegaszfalttal történő kátyúzását, a kátyúzással érintett utakkal összefiiggésben
elóregyrirtott elemekből készített aknák, szűkítők elemekre bontási, aknafedlap bontrisi, szintbeemelési
feladatainak elvégzését, valamint burkolati jel festését kézi, illewe gépi úton a közbeszerzési
dokumentumban meghaíározott műszaki tartalommal az előre es/eztetett, illetve írásban közösen
rögzített helyeken. A Megrendeló fenntartja magának ajogot, hogy a Vállalkozó által bedolgozarrdó
(2.000 tonna) aszfalt merrrryiséghez képest + l5 %-os mértékben eltérjen (opcionális rósz).

2.) Vállalkozói díj:
. Aszfaltburkolatok felső rétegének lemarása, hideg eljánással 4,0 cm vastagságig 200 m2-nél nagyobb
felületen,
Egyéb közutak bitumenes burkolauárrak készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (Ac) az alatt
1évő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4,0 méter szélességig, AC 1 1

kopó aszfaltkeverékből, 3 5-5 5 mm vastagságban teíítve,
Kopóréteg ACl1 kopó 50/70. AC11 kopó 701100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok
kopórétege, homokkal, ázalékkal, törmelék elsállíása 10 km_en belül:4?.400._Fütonna + ÁFA

. Előregyártott aknaelemekből készített aknák, szűkítók elemekre bontísa, akrrafedlap bontása,
szintbeemelése: 16.000._Ft/db + ÁFA

- Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékkel, gépi jel Vízesbá,zisú festékek
Plastiroute UWS: 7.500.-Ft/m' +ÁFA
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- Utburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékkel, kézi jel Y ízesbázisú festékek
Plastiroute UWS: 7.500._Ft/m2 +ÁFA

A vállalkozói dij tAítalmazza a közbeszerzési dokumentumban, illetve az annak részét képező
költségvetésben, valamint a szerzódésben foglaltak teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget,

3.) Vállalkozó az igazolt teljesítést követően, annak alapjtin állíthat ki 1 eredeti peldáLrryban, cégszerüen
aláírt, a hatáIyos jogszabályi rendelkezésnek megfelelő teljesítés igazolással egyező mértékű, alakilag
és tartalmilag hibátlan számlát. A szárnlához a teljesítési igazolás egy eredeti példányát csatolni kell.
A Megrendelő a számla átvételét követő 8 napon belül ellenőrzi a szímla megfelelőségét. Amenrryiben
a szíLrnla alakilag vagy taítalmilag hibás, úgy annak alaki és taítalmi befogadását megtagadja. Ebben az
esetben a Vállalkozónak új, megfelelően kiáltított számlát kell benyújtarria a Megrendeló részére.
A Megrendeló az általános forgalmi adó nélkiil számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-rirrak megfelelö
elóleg igénybevételének lehetőségét biaosítja.
Amennyiben a Vállalkozó az előleg igénybevételével élni kíván, Megrendelő az előleget az építési
munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizeti. Az elóleg a végszímlában kerül elsárnolásra.

A Vállalkozónak a végszámla benyújtására a műszaki ellenőri teljesítés igazolását követően van
lehetősége.

A számla ellenértékének kifizetésére a Ptk. 6:130 §. (lH2) bekezdés figyelembevételóvel, a Kbt.l35.
§ (1)-(3), (5){6) bekezdéseinek alkalmazásával a szímla kéáezvételetől sámított 30 napon belül kerül
sor.

A végszámla benyújtásának feltétele: a hiánypótlás-mentes műszaki átadás_átvételi elj árás leÁása.
Alvállalkozók igénybevétele esetén az építési beruháásol! valamint az épitési beruhrázásokhoz
kapcsolódó tervezői és mémöki szolgáltatrisok közbeszerzésének részletes szabályairó| szőló 32212015.
(X.30.) Kormányrende|et 32lA §-ban, illetve a 32lB §-ban foglaltak az irányadók. A szerződésszerű és
a jogszabályoknak megfelelő számla a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kerül
kiegyenlítésre: Ptk., Kbt,, 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet, 2007. évi CXXVI. törvény. A
kifizetések pénzneme: HUF

4.) Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén a Ptk. 6:155 § rendelkezései irányadóak.

5.) A Felek megegyeznek arról, hogy a Megrendelő által átadott munkaterületen a Vállalkozó a
munkavégzés ideje alatt köteles gondoskodni a vagyonvédelemről, és arróI, hogy a kömyezet legkisebb
zavarásával végezze el a munkát. A Vállalkozó a szerződésben vállalt szolgáltatá,st I. osáílyú
minőségben köteles elvégezni,

6.) A Vállalkozó a munkaterület átadásával eryidejűleg kötelezetts€get vállal a munkavégzés során
kialakítandó ideiglenes forgalmi rend kialakítására, Vállalkozó kötelezi magát, hogy kátyúzási
munkákat csúcsforgalmi időszakban (7.00 órától _ 9.00 óráig, illetve 15.00 őrátől - 17.00 óráig) nem
vége^et.

7.) A Vállalkozó a munka megkezdésekor köteles építési naplót nyitni és azt - az épilőipari kivitelezési
tevékenységről szólő 19112009. (]X. l5.) Korm. rendelet szerint - naprakészen vezetni. A munka
teljgsítés€ Során a kapcsolattartás az építési naplóban történik. Az építési naplóban bejegyzósre a
szerződésben feltüntetett személyek jogosultak.
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8.) A Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét és a felhasználásra kerülő anyagot bármikor ellenőrizheti.
A Vállalkozo nem mentesüI a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy a Megrendelő a
Vállalkozó tevékenységét nem vagy nem megfelelően ellenőriae.

9.) A Vállalkozó a munkavégzés során keletkezett anyagot még átmenetileg sem tárolhatja sem a
burkolaton, sem a zöldfelületen, A ká§áásra elókészített felmart felületre az aszfaltot három
munkanapon belül köteles a Vállalkozó bedolgozni.

l0.) A Vállalkozó a Megrendelő utasíása szerint köteles eljámi. Az utasíás nem terjedhet ki
tevékenység megszewezésére és nem teheti a teljesítést terhesebbé.

1l.) Vállalkozó folyamatosan köteles a Megrendeki( értesíteni minden olyan körülményról, amely a
munka ütemezés szerinti elvégzését akadáIyozza. AYállalkoző a szerződés 1. pontjában meghatározott
munkát legkésőbb 2020. november 10. napjáig köteles elvégezrri. A Vállalkozó teljesítése akkor
tekinthető szerződésszerűnek, ha a munkát az előirt hatá,ridóben megfelelő mennyiségben és
minőségben elvégeae.
Határidőben teljesit a Vállalkozó, ha legkésőbb az előíí teljesítési határidőig a műszaki átadás-átvételi
e lj rá,Lrrást meg lehet kezdeni.
AZ átadás-átvéteíi eljárás időtartama alatt Vállalkozó viseli a kárfelelóssóget. MegIendelóre a kárveszéIy
a sikeres műszaki átadás-áwételi eljrirás lezárását követően sáll át. A Megrendelő előteljesítést elfogad.

t2.) A Vállalkozó hibásan teljesí! ha a munkát nem megfelelő mennyiségben, minőségben végzi. Hibás
teljesítés esetén a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására köteles a hiba kijavíttá,sát haladéktalanul
megkezdeni, és a Megrendelö által megielölt hataridőn beliil teljes körűen befejezni.
Amennyiben a Vállalkozó a hibajavításit megtagadja, nem kezdi meg, a hiba javítrásít nem megfelelő
minőségben, mennyiségben végzi, vagy hatá,ridőben nem fejezi be, vagy a hiba megfelelő minóségű,
mennyiségű, határidejű javítása tőle el nem várható, a Megrendelő jogosult a hibát saját maga és /vagy
más Vá|lalkozó igénybevételével kijavíttatni, amelynek költségét a VáIlalkozó köteles viselni.

13.) A szerződésben meghatározott teljesítési határidó Vállalkozónak felróható késedelmes teljesítése
esetére a Vállalkozó késedelmi kötbért köte|es fizetni a Megrende|ónek a szerződés szerinti teljes
rnennyiség (2.000 t. + l5 %) értékének, mint kötbér alap 1oÁ-ának megfelelő mértékben a késedelem
minden naptári napja után, amely eltelik a vonatkozó befejezési határidó és a kátyúzási munkára kiadott
átadás-átvételi igazolás szerinti tényleges befejezési idöpont között. A késedelemmel érintett napok
legnragasabb értéke 10 nrp, ezt követően a Megrendeló jogosult a szeródést azonnali haállyal
felmondani.

A hibák kijavításara" a hiányok pótlásrára vállalt és a műszaki átadás-átvételijeryzőkönyvben rögzített
hatriridőre történő élvégzésének elmulasdása esetén a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni a
Megrendeló részére, melynek mértéke a szerződés szerinti teljes mennyiség elvégzése nettó értékének,
mint vetítési alapnakazl o/o-a a késedelem minden napLiri napja uán. A késedelmi kötbér legmagasabb
összege az itt rögzített vetítéSi alap 30 Yo-a.

14.) Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítésjogos ok né|küli megtagadása
és a Vállalkozó felróható magatartísa miatt a Megrendelő általjogszerűen gyakorolt elállás, felmondá.s

esetén a Vállalkozó kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke 30 oÁ,

alapja a szerzódés szerinti teljes mennyiség elvégzésének értéke.

Amennyiben Vállalkozó a szerződés teljesítését határidőben bármely okból nem kezdi rneg és /vagy a
szeflódéstől eláll vagy (illetve) azt felmondja, ebben az esetben Megrendelő felé meghiúsulási kötbér
és kártéfitési felelősséggel tartozik.
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A Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésból eredő eryéb jogait is a
Vállalkozóval szemben érvényesíteni. Amennyiben a Vállalkozó teljesítése során - az időjáLrási
viszonyok kivételével - olyan előre nem látható fizikai akadályok vagy feltételek adódnak, amelyeket a
Vállalkozó az elvárható legnagyobb szakmai gondossággal sem láthatott elöre, úgy a Vállalkozó arról
haladéktalanul köteles értesíteni a Megrendelőt.

15,) Vállalkozó köteles a munka elvégzése során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező
kezelőhöz történő elsál|íttatására.

ló.) A Vállalkozó az ajánlatban a teljesítésbe bevonni tervezett szakemberek számát 3 főbenjelölte meg.

17.) Vállalkozó a tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik. Vállalkozó a
szerződés teljesítése során köteles betartani a vonatkozó jogszabályi, hatósági és egyéb előírásokat,
szabványokat, szakmai követelméIryeket.

l8.) A Vállalkozó vállalja szerződést biaosíto mellékkötelezettségként a műszaki átadás-átvétel
idópontjától számított 24 hójótállást. ( A Vállalkozó az értékelési szempontok köZött a l2 hójótálláson
felül további l2 hónap jóálást vállalt).

A Vá|lalkozó ajóállási idő alatt a Megrendelő áltatjelzett hibák, aá követóen pedig a Megrendelő áhal
bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó hibák kijavítását 2 napon belül megkezdi és a
műszakilag indokolt időtartamon belül befejezi.

l9.) A Vállalkozó a szerződésben foglalt kötelezettségének teljesítése érdekében alvállalkozót a Kbl
szabályai alapján vehet igénybe. A Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában
köteles Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely résá vesz a szerződés
teljesítésében - és ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg
- a bejelerrtéssel együtt nyilatkomia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem
ál| akizátó okok hatálya alatt.

A Vállalkozó a szerződés teljesítésének idótartama alatt köteles a Megrendelónek minden további, a
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót elózetesen bejelenteni és a bejelentéssel egrütt nyilatkomi
köteles arról is, hory az igénybe venni kívánt alvállalkozó nem álI a kizaró okok hatálya alatt.

20.) A munkavégzés folyamatosan lehetséges. A Felek megegyeznek, ho5l a Vállalkozó
munkaterületének balesetmentes üZemvitele a Vál|alkozó köte|essége, a munkálatokat végzők
munkavédelmi kioktatásával es/ütt. Baleset esetén mindennemű felelősség a Vállalkozót terheli.

2l.) Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles aá megtéríteni. Mentesül a
fele|ősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés
időpontjában elóre nem látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülmén}t elkerülje,
vagy a kárt elhárítsa.

Megrendelő városüzemeltető tevékenysége a társadalom széles körét érinti, ezért Vállalkozó
szerződésszegésének következményei is széles körben érvényesülnek, mely következményekért
Vállalkozó köteles hellállni (különösen a nem megfelelően elvégzett kátyúási munkák miatti
balesetek, károk esetén).
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22.) Megrendelő jelen szerződést felmondhatja vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől
elállhat, ha
a.) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosíása, amely esetében a Kbt. 14l. § alapján
új közbeszerzési eljaíást kell lefolytatni
b.) a Vállalkozó nem biaosítja a Kbt. l38. §-ában foglaltak betartását vagy a Vállalkozóként szerződő
fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ában
foglaltaknak vagy
c.) az EUMSZ 258 cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési
eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósíga az EUMSZ 258 cikke alapján indított eljfuásban kimondt4
hogy az Európai Uniójogából eredó valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt és
a Bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
Megrendelő köteles a szerződést felmondani vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a
sz-erződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás
során kizáró ok állt fenn és ezért ki kellett volna árni a közbeszerzési eljárásból.

23.) A Felek a Kbt.136.§ ('l) bekezdése alapján rögzítik, hogy a Megrendelő nem fizet, illetve sámol
el a szerződés teljesítésével összefiiggésben olyan költségeket, melyek a KbL 62. § (1) bekezdés ,t)
pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
melyek a nyertes ajánIatievó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

24.) A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani a Kbt. 143. § (3) bekezdése
alapján,- ha

a.) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennáll a Kbt 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltét€l;
b.) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt, 62. § ( 1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.

25.) A Yíllalkozó a szerződés teljesitésének időtartáma alatt tulajdonosi szerkezetét köteles a
Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143, § (3) bekezdése szerinti ügyletekől a
vállalkozót haladéktalanul ért€síteni.

26.) A Szerzódő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó 10.000.000.-Ft,/szerződéses időtartam legalább
5.000.000.-Ft.,&áresemény értékben megkötött felelősségbiztosíási szerződéssel rendelkezik.

27.) Kapcsolattartó személyek.,

a vállalkozó részéről:
Név: Laskai Srlndor
Cím:4400 Nyíreryháza, Fészek u. 166.
Mobil szám:Oó-30 /383 -686 L

Felelós műszaki vezetó: Borók László
Mobil sám: 06-'1 0/ 421 -23 40

A Me8rendelő részéről:
Név: Péli-Toóth Tibor
Cím: 4400 Nyíregyháza. Tüzér u.2-4.
Mobil szám: 06-30l590-0423
Műszaki ellenór: Demeter György
Mobil szám: 06-301935-6952
Jogosultsági szám: ME-KÉ/I l5-20l 10
NÜJ sáma:34945523 l
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28.) A Vállalkozó képviseletében eljriLró aláíró személy kijelenti, hog az által'a képviselt szeívezet a
rremzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint átlátható szervezetnek
minősiil. Kijelenti, hory amennyiben ezen tekintetben változás történik, azt haladéktalanul közli a
Megrendelővel.

29.) A szerződés bármely rendelkezésének érvénlelensége nem eredményezi az egész szerződés
érvénytelenségét. A Felek megállapodnak, hogy ilyen esetben haladéktalanul egyeztetéseket tartanak az
érintett rendelkezés más megfeleló rendelkezéssel történő helyettesítésére azzal,hogy amennyiben nem
jön létre közöttük megállapodás, űgy az ér,lénytelen rendelkezést figyelmen kívül kell haryni.

30.) A jelen vállalkozási szerződés megszúnése esetén a Felek egymással elsámolnak. A Megrendelő
az általa igazolt teljesítést köteles a Vállalkozó részére kifizetni ajelen szerződésben foglaltak alapján.

3i.) Jelen szerződés módosításával kapcsolatban a Kbt. l4l. §-a az irányadó.

32.) A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen vállalkoási szerzódésből eredő esetleges
vitás kérdéseket tárgyalásos úton rendezik, ennek eredménltelensége esetén kikötik a nyíregyháui
székhelyű, hatáskörrel rendelkező biróság kizárólagos illetókességét, amelynek mindenkor alávetik
magukat.

Jelen szerződésben nem részletezett kérdések tekintetében a ftk., a Kbt., és az eryéb vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Jelen szerződést felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és nyi|atkozatukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Nyiregyf<+flP. szeptember l 5.

Iperl Ker".Éae'miés Szolgáltató
KorlÁtoli Felelös ségü Társaság
4400 Nyíregyhaza" Csem€te út 2l ,

NYiRW Nonprofit Kft.
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