
 

VÁLLAKOZÁSI SZERZ ŐDÉS 

amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján lefolytatott, nyílt közbeszerzési eljárás 
eredményeként egyrészről 
a Gyulai Közüzemi Kft. (5700 Gyula, Szent László u. 16., adószáma: 11056218-2-04, cg: 04-09-003599, képviseli: 
Daróczi László ügyvezető igazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Békéscsabai 
Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 5600 Békéscsaba, Laktanya utca 3. szám adószáma: 
11055080-2-04, cg: 004-09-00003486, képviselő: Gyurkó Csaba ügyvezető) mint vállalkozó (a továbbiakban 
Vállalkozó, Megrendelő és Vállalkozó együttesen: Felek) között, az alábbi helyen és időben a következő feltételek 
szerint: 

1. Előzmények 
Megrendelő, mint ajánlatkérő Települési szilárd hulladék ártalmatlanítása tárgyban nyílt közbeszerzési eljárást 
folytatott le. 
Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, azok elbírálást követően, 
nyertesként Vállalkozót, mint összességében legkedvezőbb Ajánlattevőt kihirdette. 

2. A szerződés dokumentumai 
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, — abban az esetben is, ha azok fizikailag nincsenek a 
szerződéshez csatolva - azzal szerves egységet alkotnak az alábbi dokumentumok, amelyekkel a szerződés együtt 
értelmezendő. A felsorolás — ellentmondás esetén — egyben a dokumentumok fontossági sorrendjét is jelenti: 

> közbeszerzési értesítőben megjelent ajánlati felhívás, 
> ajánlatkérési dokumentáció, valamennyi mellékletével együtt (Dokumentáció), 
> Vállalkozó elfogadott ajánlata, valamennyi mellékletével együtt (Ajánlat). 

3. A szerződés tárgya 
A Gyula, Kígyósi űt 0567 helyrajzi számú hulladékátrakón összegyűjtött és Megrendelő által Vállalkozó 7.a) 
pontban megjelölt Telephelyére szállított kommunális hulladék ártalmatlanítása, a Dokumentációban, valamint 
az Ajánlatban foglaltak szerint. 

4. A szerződés időtartama 
a) Jelen szerződés 2012. január 2-től, határozatlan időtartamra jön létre. 
b) Jelen szerződést felek 6 hónapos felmondási idővel jogosultak írásban felmondani. 

5* Vállalkozási díj 

a) Szerződő Felek által kölcsönösen elfogadott vállalkozási díj nettó 6.500,- Ft/tonna + ÁFA, azaz hat- ezer-
ötszáz forint, mely összeg magában foglal minden a szerződésszerű teljesítés során Vállalkozó részéről 
felmerülő költséget. 

b) A bruttó vállalkozási díj az általános forgalmi adóra vonatkozó jogszabályok megfelelő alkalmazása szerint 
kerül megállapításra. 

c) Vállalkozó jogosult 2013. január 1-től kezdődően minden év január 1-től a vállalkozási díjat a KSH által az 
előző 12 hónapra közzétett inflációs ráta mértékével megemelni. 

6. Fizetési feltételek 
a) Vállalkozó a vállalkozási díjról a teljesítés igazolását követően, minden hónap ötödik munkanapjáig számlát 

állít ki. A számlán feltüntetett teljesítési időpont a számlázást megelőző hónap utolsó mérlegelési időpontja. 
b) A vállalkozási díjat Megrendelő, Vállalkozó által szabályszerűen kiállított számla ellenében, a Kbt. 305. § 

előírásai szerint, 20 napon belül Vállalkozó bankszámlájára köteles átutalni. 
c) A számlázás alapjaként a Megrendelő elfogadja a Szolgáltató által kiállított számítógépes mérlegelési jegyek 

másodpéldányát, illetve azok összesítőjét, melyet a Megrendelő vagy megbízottja aláírásával és 
bélyegzőjével igazol. 

d) Amennyiben Megrendelő a b) pontban meghatározott határidőn belül Vállalkozó által benyújtott számlákat 
nem egyenlíti ki, fizetési kötelezettségével késedelembe esik, úgy a késedelem időszakára Vállalkozó 
részére a Ptk. 301/A. §-ban foglaltaknak megfelelő késedelmi kamatot köteles fizetni. 



7. A teljesítés feltételei: 
a) A teljesítés helye, azaz a Vállalkozó tulajdonában lévő, vagy annak használati jogával rendelkező, érvényes 

működési engedéllyel rendelkező ártalmatlanítási hely (továbbiakban Telephely): Békéscsaba 0763/27 hrsz. 
b) A teljesítés ideje: Vállalkozó Megrendelő által összegyűjtött és a Telephelyre szállított, veszélyes hulladékot 

nem tartalmazó szilárd települési hulladékot (EWC 200301) munkanapokon 7:00-16:00 óráig, egyéb napokon 
előre egyeztetett időpontban köteles átvenni, ártalmatlanítás céljából. 

c) Vállalkozó biztosítja Megrendelő részére a Telephely pótkocsis tehergépjárművel történő megközelítésének 
és kirakodásának feltételeit. 

d) Vállalkozó jogosult megtagadni a lerakásra nem engedélyezett hulladék átvételét. Amennyiben Megrendelő 
veszélyes hulladékot, vagy nem lerakható hulladékot szállít a Telephelyre, úgy annak kár- mentesítése, 
elszállítása Megrendelő feladata és költsége. 

e) Amennyiben Vállalkozó a Telephelyre beszállított szilárd települési hulladékot késedelmesen fogadja, vagy 
annak c) pontban rögzített lerakási feltételeit nem biztosítja, úgy köteles Megrendelő ebből eredő kárát, 
felmerülő költségeit megtéríteni. 

f) Megrendelőnek, vagy más személynek a Vállalkozó tevékenységéből eredő károkozásáért (bármilyen 
hatósági bírságot is beleértve) a teljes felelősség Vállalkozót terheli. 

8. Kapcsolattartás 
Megrendelő részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: 

név: Bengery Zsolt üzemvezető cím: 5700 Gyula, Szt. László u. 16. 
telefon: 66/521-200 telefax: 66/466-998 

 

9. Záró rendelkezések 
a) A Felek vállalják, hogy a szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint 

folyamatosan együttműködnek, írásban (telefaxüzenet vagy ajánlott levél formájában) tájékoztatják egymást 
azok teljesítéséről, valamint minden olyan kérdésről, amely a teljesítésre kihatással lehet. 

b) A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a hulladékgazdálkodással kapcsolatosan olyan új 
jogszabály, vagy jogszabály módosítás lép hatályba, mely a Felek valamelyikének lényeges, jogos érdekét 
sérti a jelen szerződést megfelelően módosíthatják. 

c) A Felek rögzítik, hogy a hatályos jogszabályok alapján a szerződés azon adatai, amelynek a megismerését 
vagy nyilvánosságra hozatalát külön jogszabály közérdekből elrendeli, nem minősülnek üzleti titoknak. 

d) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) vállalkozási szerződésekre 
vonatkozó, valamint a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) előírásai az irányadók. 

e) A Felek a szerződéssel kapcsolatban békés úton nem rendezhető, a Kbt. 316. § (2) bekezdése szerinti jogvita 
tekintetében alávetik magukat a Gyulai Városi Bíróság illetve a Békés Megyei Bíróság kizárólagos 
illetékességének. 

f)  Jelen szerződés mindkét fél véleményeltérés nélküli cégszerű aláírása mellett válik érvényessé. Vé-
leményeltéréssel a szerződés csak akkor jön létre, ha a felek a véleményeltérést egyeztették, írásban 
rögzítették és aláírták. 

Kelt: Gyula, 2012. január 2. 


