Vállalkozási szerződés

mely létrejött egyrészről,
Név:

TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.

Székhely:
Cégjegyzékszám:
Nyilvántartó cégbíróság:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Telefon:
Fax:
KÜJ:
KTJ:

7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.
02-10-060354
Pécsi Törvényszék Cégbírósága
14925889-2-02
10402427-00027647-00000004 K&H Bank Zrt.
72/421-700
72/421-701
102 561 986
100 940 670 Nyugati ipari úti telep (7634 Pécs Nyugati ipari út 8.)
100 297 563 Pécs város szennyvíztisztító telepe (7634 Pécs Állomás u. 40.)

Képviselő:

Sándor Zsolt vezérigazgató

mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő),
másrészről,
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Nyilvántartó cégbíróság:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Telefon:
Fax:
KÜJ:
KTJ:
Képviselő:
mint Vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel:
1.) Előzmények:
Megrendelő pályáztatási eljárást folytatott le ’Veszélyes- és nem veszélyes hulladékok szállítása’ tárgyban,
amely eljárásban az 1. sz. melléklet szerinti tételekre nyertes ajánlattevővel köti meg jelen szerződést.
Ezen szerződés az alapjául szolgáló pályázati eljárás során keletkezett dokumentumokkal (pályázati
felhívás, ajánlat) együtt érvényes és együtt értelmezendő, azok a jelen szerződés elválaszthatatlan
mellékleteit képezik.
2.) Szerződés tárgya:
A megrendelő telephelyein a szerződés aláírásától számított egy évben keletkező, a megrendelő
tulajdonát képező és az 1 sz. mellékletben típusonként megjelölt veszélyes és/vagy nem veszélyes
hulladékok eseti megrendelés alapján történő elszállítása újrahasznosítás, ártalmatlanítás céljából.
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3.) Szerződés hatálya:
Határozatlan időszak.
4.) Szállítási határidők: Megrendelő által e-mailen vagy telefonon leadott megrendeléstől számított x
munkanapon belül.
5.) Vállalkozói díj:
Vállalkozó a veszélyes és/vagy nem veszélyes hulladékok elszállításáért, ártalmatlaníttatásáért az 1. sz.
melléklet szerinti egységárakat számíthatja fel. Vállalkozó az egyes hulladék típusokra adott egységárait a
szerződés időtartama alatt nem változtathatja meg. Vállalkozó köteles a hulladék típusonként megadott
egységárai alapján az egyes megrendeléseket követően ténylegesen elszállított, mérlegelési jegyzőkönyv
szerinti mennyiségeknek megfelelően elszámolni. Az egyes hulladékok pontos mennyisége a Vállalkozó
által kiállított hitelesített mérlegen történt mérés jegyzőkönyve/mérlegjegye alapján kerül megállapításra.
Vállalkozó az 1. sz. melléklet díjain felül egyéb költségtérítésre nem jogosult.
Jelen szerződés 1. sz. mellékletében nem rögzített azonosító kódú hulladékok tekintetében eseti írásban
egyeztetett árajánlat és eseti megrendelés alapján történik a szállítás.
6.) Fizetési feltételek
Felek minden egyes szállításról külön számlát készítenek, mely(ek)nek kötelező melléklete a szállítólevél
illetve a mérési jegyzőkönyv/mérlegjegy. A hulladék értékesítése esetén az ÁFA törvény 142.§-a
rendelkezik a fordított adózásról, a számlák kiállításakor az abban foglaltak szerint kell eljárni.
Megrendelő vagy Vállalkozó a számla átvételét követő 30 napon belül köteles annak ellenértékét banki
átutalás útján teljesíteni.
Amennyiben egyik fél fizetési kötelezettségét nem teljesíti, úgy másik fél jogosult kompenzálásra, és csak a
Felek számláiból adódó különbözetet kell ebben az esetben megfizetnie.
7.) Kötbér:
Késedelem esetére kikötött kötbér: jelen szerződés 4. pontjában vállalt szállítás késedelmes teljesítése
esetén a kötbér mértéke a megrendelés teljesítéséért fizetendő díj 1%-a naponta, de maximum annak a
10%-a.
Meghiúsulási kötbér: amennyiben Vállalkozó neki felróható okból nem teljesíti jelen szerződésben foglalt
kötelezettségét, meghiúsulási kötbér fizetésére kötelezett, melynek mértéke a megrendelés teljesítéséért
fizetendő díj 10%-a.
8.) Vállalkozó engedély számai:
- Hulladék begyűjtési engedély:
- Hulladékkezelési engedély:
9.) Vállalkozó kötelezettségei:
• A veszélyes és/vagy nem veszélyes hulladékokat tartalmazó edényzetet, göngyölegeket az
érvényben levő jogszabályi előírásoknak megfelelően dokumentumokkal (szállítójegyek, bárcák,
írásbeli utasítások) ellátni, továbbá a begyűjtőjárattal a szállítójegyet, ADR minősítésű, megfelelő
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gyűjtőedényzetet (pl. 200 l-es hordó, 1 m -es műanyag sav-lúgálló konténer, stb.) biztosítani.
• A hulladékok átadásakor a rakodáshoz szükséges személyzet és rakodó eszköz biztosítása.
• Megrendelő által összegyűjtött veszélyes és/vagy nem veszélyes hulladékok és az azokról kiállított
bizonylatok ellenőrzése.
• Az átvett veszélyes és/vagy nem veszélyes hulladékok jelen szerződésben és az érvényben levő
jogszabályokban foglaltak szerinti elszállítása.
• Köteles a hulladékok átvételét, a vonatkozó hatósági előírásoknak megfelelően bizonylatoltan
igazolni a szállításról és ártalmatlanításról kiállított „SZ”/„K” szállítójeggyel.
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•

•

A megrendelőtől átvett veszélyes és/vagy nem veszélyes hulladékokat a hatályos jogszabályoknak
megfelelően szállítani környezetszennyezést kizáró kezelés, újrahasznosítás, ártalmatlanítás
céljából.
Vállalkozó a veszélyes hulladékot az „SZ” lapon feltüntetett kezelőnek köteles átadni.
Amennyiben annak kapacitása nem elegendő, úgy új, érvényes engedéllyel rendelkező kezelőt
köteles megnevezni. Az új „SZ” lap kiállításának költsége a szállítót terheli.

Vállalkozó kijelenti, hogy a veszélyes hulladék szállítását a közúti forgalomra vonatkozó szabályok és az
ADR előírások betartásával, a mindenkor érvényes hatósági engedélyek birtokában végzi.
Vállalkozó az átvett hulladék tekintetében garantálja, hogy a hulladék kezelését a hatályos
jogszabályoknak és az egyéb környezetvédelmi szabályoknak megfelelően végzi.
10.) Megrendelő kötelezettségei:
• Az összegyűjtött veszélyes és/vagy nem veszélyes hulladékokat az előzőleg egyeztetett
időpontban előkészíti oly módon, hogy a hulladékok ne keveredhessenek, más anyagok a
hulladékok közé ne kerülhessenek, és a hulladékok szállítása szennyezés-mentesen történhessen.
• Köteles a szerződés tárgyát képező hulladékok elszállításához a szállítónak az üzem területére
történő belépését, a szállítandó anyag megközelítését biztosítani.
• A hulladékok elszállítását írásban az elszállítandó anyagok fajtánkénti mennyiségének
feltüntetésével, az igényelt cseregöngyöleg megjelölésével rendeli meg.
11.) Titoktartási kötelezettség:
Mindkét fél kötelezettséget vállal arra, hogy a másik fél írásbeli hozzájárulása nélkül a megállapodás
teljesítése során tudomására jutott adatokat, információkat 3. félnek ki nem adja.
12.) Vállalkozó alvállalkozó(k) igénybe vételére jogosult, az igénybe vett vállalkozóért úgy felel, mintha a
munkát maga végezte volna.
13.) Amennyiben a megrendelés teljesítését valamilyen elháríthatatlan körülmény meggátolja, és erről
valamelyik Fél tudomással bír, Megrendelő és Vállalkozó ennek tényéről, valamint a szükséges teendőkről
egymást értesíti.
14.) Felmondás:
A felek jelen szerződést 1 hónap felmondási idővel mondhatják fel a rendes felmondás szabályai szerint.
Felek jelen megállapodást bármikor írásban azonnali hatállyal felmondhatják, amennyiben a másik fél
súlyos szerződésszegést követett el, és azt az erre vonatkozó írásbeli felszólításban tűzött határidőn belül
sem orvosolta.
15.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban a kapcsolattartók:
Megrendelő részéről: Rohrer Aliz környezetmérnök
E-mail cím: rohrer.aliz@tettyeforrashaz.hu
Telefon: +36-30/433-5707
Vállalkozó részéről:
E-mail cím:
Telefon:
16.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései és a vonatkozó egyéb
jogszabályok rendelkezései az irányadók. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésből eredő, esetlegesen
felmerülő jogvitáikat elsősorban peren kívül, tárgyalásos formában, megegyezésre törekedve rendezik.
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Ennek sikertelensége esetére Felek a Pécsi Járásbíróság, illetve hatáskör hiánya esetére a Pécsi
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
17.) Jelen szerződés egymással mindenben megegyező négy eredeti példányban készült, amelyből két példány
jár Vállalkozónak, és szintén kettő Megrendelőnek. Jelen szerződést a Felek – közös értelmezést és
felolvasást követően – mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Melléklet:
1. számú melléklet: A szerződés tárgyát képező hulladékok
2. számú melléklet: ’Veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállítása’ pályázati felhívás
3. számú melléklet: Ajánlat

Kelt:
Pécs, 2018. _______ hónap ___nap

Sándor Zsolt
Megrendelő
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1. sz. melléklet
A szerződés tárgyát képező hulladékok
azonosító kód
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