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Mely l6trejott egyr6szrol az

N6v:
Cim:
Ad6szdm:
K6pviseli:

c6gi.:
K6pviseli:

VALLALKoZASI SZERZoDES

Somogy Megyei Onkorm{nyzat
7400 Kaposvfr, F6 u. 10.

1573t326-t-14
Bir6 Norbert elniik

02-09-062862
Meixer Barna, iigyvezet6

,mint megrendelo (tov6bbiakban Megrendel6), m6sr6szrol a

N6v:

Cim:
Ad6szrim:

BIOKOM P6csi Vrlrosiizemeltet6si 6s Kiirnyezetgazdrllkodrisi
Nonprofit Korlftolt Felel6ss6gfi Tfrsas{g
7 632 P 6cs, Sikl6si fit 52.
11014959-2-02

Banksz{mlasz{m: 10402427-49525754-56491011

mint v6llalkoz6 (tov6bbiakban Villalkoz6),
(a tov6bbiakban ktilcin-kiil<in: F6l, vagy egyiittesen: Felek) k<jzcitt az alitbbi napon 6s helyen,

az alilbbi felt6tel ekkel.

PREAMBULUM

Megrendel6, mint Projektgazda t6mogat6si k6relmet nffitott be a ,,Tisztitsuk meg az

Orsz6got!" elnevez6su piiyttzati felhiv6sra, melyen sikeresen tdrt6nt r6szv6tel6nek

kovetkezt6ben projektt6mogat6sban r6szestilt. Ezen projekt r6sz6t kepezi a felhiv6sban

meghat6rrozott teriileteken l6v6 onkorm6nyzati tulajdonri egyes ingatlanok jelent6s

mennyis6gri, elhagyott kommun6lis- 6s inert jellegri hullad6kokkal szeffryezett teriileteinek

k6rmentesit6se.

A felhiv6sban meghatirozott ingatlanokon l6vo elhagyott kommun6lis- 6s inert jellegti

hulladdkokkal t<irt6nt szenrryezetts6g megsziintetds6re Megrendel6 nemzeti, a Kbt. 112. $ (1)

bekezd6s b) pont szerinti nyilt k<izbeszerz6si elj6r6s inditott, melynek 4. szhm:0 resz6re

V6llalkoz6 adta a legjobb-6r 6rt6k aranyri aj6nlatot.

Felek az ajhnlatkdr6sben, illetve a nyertes aj6nlatban rogzitett felt6telek mellett az alihbi
v6llalkoz6si szerz6d6st (a tov6bbiakban: Szerz6d6s) kotik'

1.1. Megrendel6 megrendeli, V6llalkoz6 elv6llalja a k<izbeszerulsi elitttits 4. sz5mri r6szeben

meghat6rozott illeg6lis hullad6k elsz6llit6s6t, depon6l6si-/- a szerzodes elv6laszthatatlan teszet

kep ezo kozb eszer z6 s i dokumentumo k 6 s aj 6nl at.

Elozetes szak6rtoi becsl6sek alapj6n a tertileten 940 m3 hullad6k tal6lhat6 ide6rtve vesz6lyes

hullad6kot is.

1.3. A szerz6d6s keret6ben V6llalkoz6 koteles elv6gezni a hullad6k k6zi- 6s g6pi erovel tortdno

osszeszed6s6t, sz6llito jarmtivekre t<irt6no rakodds6t, hat6lyos hat6s6gi enged6llyel 6s a

hullad6k kezel6s6hez megfelel6 jogosultsdgokkal rendelkezo hulladdkgazd6lkod6si

l6tesitm6nybe t<irt6n6 elszallitas6t, gondoskodni koteles a felsz6molt hulladdk jogszab6lyoknak

megfelel6 modon tcirt6n6 elhelyez6s6r6l, ezen tulmenoen a V6llakoz6 kdteles, a jelen szerzodes

,r.L6d6rrzeni teljesit6s sor6n, a munk6latok v6gz6s6vel osszefiiggdsben esetlegesen okozott

k6rokat helyre6lliiani. Megrendelo pedig v6llalja a viilalkoz6i dij kifizet6s6t V6llalkoz6

reszete. 
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1.4. V6llalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik a tev6kenyseg vegzes6hez sztiksdges valamennyi
hat6s6gi enged6llyel 6s eszkozzel, valamint mrndazzal a szakmai tapasztalattal, amely a jelen
szerzodes megfelelo minosegu teljesit6s6hez sztikseges. V6llalkoz6 tudom6sul veszi 6s
kotelezetts6get v6llal, hogy a munkabiztons6gi szab6lyokat a Szerzod6s teljesit6se sor6n
betartja, illetve betartada. Vrillalkoz6 a munkavdgz6s sor6n koteles betartani a hat6s6g,
szakhat6s6g iital kiadott valamennyi munkabiztons6gi, kiirnyezetv6delmi tirgytt
dokumentumban (enged6ly, hatirozat, stb. ) foglalt k<ivetelm6nyeket.

1.5 V6llalkoz6 felelos munkav6llal6inak 6s megbizottjainak jogszabdlyszeni alkalmaz6s66rt es
munkavdgzes6drt, tov6bb6 a vddoeszkoz<ik biztositdsdert 6s azok hasznfiatfiert.

1.6 Vdllalkoz6 az ajdnlatt6teli felhiv6sban 6s az ajdnlattdteli dokument6ci6ban szereplo
valamennyi feltdtelt magira n6,zve kotelezonek ismeri el. V6llalkoz6 kijelenti, hogy az
elv6gzend6 munk6t elozetesen felmdrte, az ajinlati felhiv6st es az aj6nlati dokument6ci6t
5ttanulm6nyozta, az elvegzendo munk6val kapcsolatban trsztirzatlan k6rd6se nem mertilt fel.
V6llalkoz6 kifejezetten nyilatkozik arra vonatkozlan, hogy a munka elvegzesehez, a
v6llalkoz6i dij meg6llapitirstthoz, illetoleg ajelen szerzSdes megkot6s6hez minden inform6ci6
birtokSban van, tudom6sul veszi, hogy ennek hifunyiraa k6sobbiekben nem hivatkozhat, ilyen
j ogcimen megrendelovel szemben kdvetel6st nem tbmaszthat.

2. Vrillalkoz6i dij

2.1. A VSllalkoz6 jogosult 30 %-os m6rt6kben el6leget igdnybe venni, melyet a jelen szerzodes
alflirdsit kcivetoen jogosult lehivni. V6llalkoz6t a szerzod6sszerti teljesft6s eset6n v6llalkoz6i
dij illeti meg, melyet Megrendelo a szitmla kdzhezvdtel6nek napj6t k<jvet6 8 napon beliil,
6tutal6ssal frzetmeg a Ptk. 6:130.$ (1)-(2) bekezd6se alapj6n. Megrendel o a sz6mlabe6rkez6s6t
kovet6en 8 napon beliil 6tutal6s ritjrin megfizeti a v6llalkoz6i dijat a V6llalkoz6 K&H Bankn6l
vezetett 10402427-49525754-56491011 szirmi banksz6ml6jara, a Kbt. rendelkez6sei szerint.
Az ellen6rt6k megfizet6s6nek napja az a nap, amelyen Megrendelo banksz6ml6j6t a
szitmlavezet6 bank a VSllalkoz6 javfra a szirmla ellendrt6k6vel megterheli.

A V6llalkozo ajirnlatitban az aldbbi v6llalkoz6i dijat adta meg:

9 593 500 + AF,a,, azaz kilencmilli6-iitszizkilencvenh6romez er-dtszizforint+ AFA

2.2. A jelen szerz6d6sben rogzitett v6llalkoz6i dij tartalmaz minden olyan k6lts6get, amelyet
V6llalkoz6 a szolgilltatds teljesit6s6vel risszefi.igg6sben Megrendelovel szemben 6rv6nyesiteni
kiv6n. A V6llakoz6 a 2.1. pontban rcgzitett v6llalkoz6i dijon feltil egy6b dij 6s k6lts6g
elsz6molils6ra nem jogosult, ide6rtve azokat a helyredllit6si k6teler;ttsegget felmeriili
kcilts6geket is, amelyek a jelen szerzldes teljesft6s6vel osszeftigg6sben keletkeztek,
figyelemm el'az 1.3. pontban r<igzitettekre.

2.3. AYtilalkozo 6ltal elvegzett munkiit a Megrendelo r6sz6r6l megbizott, szakmai teljesit6st
igazolo szem6ly, illetSleg az itltala megbizott szemdly feltigyeli ds ellenorzi; ellenorz6sijogkoriik kiterjed V6llalkoz6 valamennyi, a szerz1dei teljesft6sdvel kapcsolatos
tevdkenys6gdre. A szakmai teljesit6sigazolilsra MegrendelS reszerol Bir6 Norbert eln<ik
jogosult, illet6leg az iitalamegbizott szem6lyt jel6li ki.

2.4. A V6llalkoz6 a teljesit6si gazolils birtok6ban jogosult a szitmlitbenyrijtani.

A teljesit6sigazol6s kiadris6nak felt6tele, hogy a megrendel6 reszere tiaditsra kertiljenek a
hulladdkjegy, m6rleg- 6s sz6llit6jegyek, valamint fot6dokument6ci6, melyet a V6llalkoz6
kciteles a teljesitds megki.ilddse elott ds ut6n is kesziteni ( l0 db. digit6lis fot6 munkav6gz6s el6tt,
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10 db. digit6lis fot6 munkayegzes k<jzben 10 db. digit6lis fot6), valamint az l.l. pontban
kciriilirt munkateriiletek 6tad6s 6tv6tel6rol sz6l6 -figyelemmel az 7.3. pontban rogzitettekre -
mindket f6l kdpviseletdre jogosultak, illetve meghatalmazot\ark 6ltal al5;irt 6tades-6tv6teli
jegyzokonyv.Ezen dokumentumok a v6llalkoz6 sztrml|jitnak mell6klet6t k6pezik.

2.5. A V6llalkozo 6ltal benyrijtott sz6ml6nak meg kell felelnie a vonatkoz6 6s hat6lyos
jogszab6lyokban 6s a Szerzoddsben foglalt k<ivetelm6nyeknek, ellenkezo esetben

Megrendelonek nem 6ll m6dj6ban azt befogadni, az ebbol eredo fizet6si k6sedelemdrt
Megrendelo nem tartozlk feleloss6ggel. A szerzod6s 6s a kifizet6s pdnzneme is: HUF.

2.6 AKbl27lA. $-a alapj6n az ajitnlatk6rS koteles fogadni 6s feldolgozni az olyan elektronikus
szhmlitkat, amelyek megfelelnek az EN 16931-l,2017 szdmi eur6pai szabv6nynak es az

Eur6pai Bizotts6g 6ltal e szabv6nyhoz az Eur6pai Uni6 Hivatalos Lapj6ban kozzetett
szintaxislistdnak.

2.6.Fizetesi k6sedelem eset6n a VSllalkoz6 a k6sedelem idoszak6ra a Ptk. (2013.6vi V. t<irv6ny

6:155. g) v6llalkozisok egym6s kdz<itti viszonyaira ir6nyad6 eloir6sai szerinti m6rt6kben
kdsedelmi kamatot, valamint a2016.6vi IX. tv rendelkez6sei szerinti k6lts6grital6nytjogosult
6rv6nyesiteni a MegrendelSvel szemben.

3. A szerz6d6s hatrilya, teljesit6si helye 6s ideje

3.1 . Jelen szerzodls Felek fJtali alfiirits napj6n 16p hat6lyba. Amennyiben a jelen szerz6d6st a

Felek nem egyidejrileg irj6k al6, ugy a hat6lyoss6g tekintet6ben a k6sobb al6ir6 fel al6ir6sanak

a napja lesz az ir6nyad6. Felek jelen szerz6d6st 2021. november h6 1. napjrflt6l 2021.

november h6 30. napjriig kiitik, mely hatirid6 alatt a Vrlllalkoz6 kiiteles teljesiteni a

szerz6d6st.

3.2. Amennyiben VSllalkoz6 a Munk6t szerzod6sszerti mennyis6gben 6s minos6gben a

szerzodds idobeli hatirlyael6u befejezi, azaz szerzod6sszerventeljesiti, azt Megrendelo 6tveszi,

rigy Felek a szerzodesben megjekilt hat6rid6 el6tt elsz6molhatnak egym6ssal.

3.3. Felek rdgzitik, hogy a teljesit6s helye:

Illesilis szem6tlerak6 cfme
Elszillitandti hullad6k

mennyis6ge

Barcs ki.ilteriilet, 047 9 120 hrsz 900 m3

Bab6csa 753 hrsz beltertilet 40 m3

Bab6csa 0 12 lrsz kiilteriilet
Ossresen 940 m3

4. Szerz6d6sszeg6s

Felek rogzitlk,hogy V6llakoz6 alvtilalkoz6, teljesit6si seg6d ig6nybev6tel6re jogosult, azonban

az alviilalkoz6 6s teljesit6si seg6d 6ltal elvegzett tev6kenys6gdrt V6llalkoz6 rigy felel, mintha

azt maga v egezte volna el."

A VSllalko zo olyanokb6l, amelydrt o vagy alv6llalkoz6ja, teljesitdsi seg6dje felel6s, k6sedelem

eset6n minden megkezdett napt6ri nap ut6n az al/},bi m6rt6kri kotb6rt kdteles meghzetni:

1. kategoria: 0.1-50 m3: 50.000 Ft/nap
2.kateg6ria 50,1 m3-100 m3: 100.000 FVl nap

3. kateg6ria: 100,1-150 m3: 300.000 Ft/ nap
aJ
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4. kateg6ria: 150,1 m3-250 m3t:500.000 Ft/nap
5. kateg6ria:250,7 m3- 6s felette: 1.000.000 Ft/ nap

A kotb6r maxim6lis m6rt6ke 7 napi tetel. Ezt meghalad6an Megrendelot megilleti az azonnah
hat6lyt felmond6s joga, melynek kiivetkezteben meghirisul6si kcitb6rre jogosult.
Az elozetes szerzodesszeg6s vagy a szerzod6s v6gleges meghirisul6sa eset6n, amennyiben azok
a V6llalkozonak olyan okb6l. amely6rt felel6s vezethetok vissza, V6llalkoz6 meghirisul6si
kcitb6rt kriteles frzetni. A kritbdr mert6ke: a meghirisult mennyiseg szerzodds szerinti nett6
ellen6rt6k6nek 30%-a.

5. Kapcsolattartis

Felek a jelen szerzdd6s teljesit6se soriin kdtelesek egytttmtikodni egym6ssal, a szerz6d6ses
rendelkez6sben foglalt valamennyi hivatalos 6rtesit6st irfsban kiildik meg egymas reszere,
post6n, vagy e-mailen.

Megrendelo kapcsolattart6j a:

N6v: Fr6ny6 Veronika
Telefon: +36301151854
email : franyo.veronika@som-onkorm.hu

VSllalkozo kapcsolattart6j a :

N6v: Lintinger P6ter
Cim: 7632Pdcs, Sikl6si ttt 52.
Telefon: +36 20 9616 662
E-mail : lintinger.peter@biokom.hu

A teljesit6sbe bevonni kivant szakember P6ln6 Varga Timea hullad6ksz6llit6s irlnyitdsa
6s/vagy ellenSrz6se teriileten, aki 95 h6nap megajdnlott szakmai tapasztalattal rendelkezik.

V6llalkoz6 termdszetes szemdly k6pviseldje 6s kapcsolattartbja tudomdsul veszi, hogy a
termdszetes szemdlyeknek a szem6lyes adatok kezel6se tekintet6ben t<irt6n6 v6delm6rol 6s az
ilyen adatok szabad iiramllsar6l, valamint a 95l46lEK rendelet hat5lyon kiviil helyezeserol
sz6l6, azBuropai Parlament 6s a Tan6cs (EU)2016/679 rendeletdnek (a tov6bbiakban: 6ltal6nos
adatv6delmi rendelet, GDPR) 6. cikk (l) bekezd6s b) pontja alapjAn, a jelen szerzodeshez
kapcsol6d6 jogviszony teljesftds6nek c6lj6b6l a szem6lyes adatait azMegrendelo nyilvrintartja
6s kezeli. Szerzodo fel a szerzild6s alSir6s6val nyilatkozik, hogy a Megrendelo adatv6delemre
vonatkoz6 Adatv6delmi 6s Adatbiaons6gi Szabiiyzatot, igy a GDPR 13. cikk szerinti
ti1 6ko ztatitst me gkapta.

6. Egy6b rendelkez6sek

6.1. Felek kijelentik, hogy jogk6pes, Magyarorsz6gon nyilv6ntart6sba vett jogi szem6lyek,
tigyleti k6pess6giik aszerzodes megkot6sdre kiterjed, jogaikat 6s kritelezetts6geiket k6pviselSik
ritj6n gyakorolj6k. Felek k6pviselet6ben elj6r6 szemdlyek kijelentik, hogy jelen szerzodes
alSirdsirhoz sztiks6ges felhatalmaz6sokkal rendelkeznek.

6.2. A Szerzod6s a Felek teljes megiillapod6sdt tartalmazza. annak nincs semmilyen sz6beli
vagy ir6sbeli kiegdszitdse, m6dosit6sa. A szerzod6s mell6kleteit k6pezik a krizbeszerz6si eljilriis
sor6n keletkezett dokumentumok.

6.3. A Szerz5d6s kizirolag ir6sban, a Felek krizds megegyezese szerint a Kbt. l4l. $-ra
tekintettel m6dosithat6 vagy eg6szitheto ki 6rv6nyesen.
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6.4. V6llalkoz6 k<jtelezetts6get v6llal arra, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat6hoz k6pest
adataiban v6ltoz6s kovetkezik be, azt ir6sban halad6ktalanul k<jzli Megrendel6vel. Megrendelo
kdtelezetts6get vdllal arra, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat6hoz kdpest adataiban viitozits
kovetkezik be, azt ir6sban halad6ktalanul krizli V6llalkoz6val.

6.5. V6llalkoz6 nem fizethet, illetve sz6molhat el a szerzodds teljesitdsdvel osszefligg6sben
olyan kcilts6geket, amelyek a 62. $ (1) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontja szerinti felt6teleknek
nem megfelelo t6rsas6g tekintetdben meriilnek fel, 6s amelyek a nyertes aj6nlattevo ad6kiiteles
jdvedelm6nek csokkent6sdre alkalmasak, valamint a szerzodl,s teljesit6s6nek teljes idotartama
alatt tulajdonosi szerkezetet az Megrendel o szirmfuamegismerhetovd teszi 6s az altbbipontban
r eszletezett iigyletekro I az Me grendel6t haladdktal anul 6rte siti.

6.6. A Megrendelokdnt szerzodo f6l jogosult ds egyben k<iteles a szerzodest felmondani - ha
sztiks6ges olyan hat6ridovel, amely lehet6vd teszi, hogy a szerzodessel 6rintett feladata
ell6t6s6r6l gondoskodni tudjon - ha

a.) a V6llalkoz6ban kcizvetetten vagy kozvetleni.il Z|Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szetez valamely olyan jogi szem6ly vagy szemdlyes joga szerint jogk6pes szervezet, amely
tekintet6ben fenn:ill a 62. $ (1) bekezd6s k) pont kb) alpontj6ban meghatirozottfelt6tel;
b.) a Vrillalkoz6ban kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szetez valamely olyan jogi szemdlyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezetben,
amely tekintet6ben fennilll a 62. $ (l) bekezd6s k) pont kb) alpontj6ban megh atirozottfelt6tel.

6.7 . Megrendel6 a szerzoddst felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szeruodestol
el6llhat, ha:

a) feltdtleniil sztiks6ges a szeruod6s olyan l6nyeges m6dosit6sa, amely esetdben a l4l. $ alapj6n
fj kdzbeszerz6si eljdrrist kell lefolyatni;

b) a V6llalkoz6 nem biztositja a 138. $-ban foglaltak betartiis6t, vagy az aj6nlattev6k6nt
szerz6dS fel szem6ly6ben 6rv6nyesen olyan jogut6dl6s kdvetkezett be, amely nem felel meg a
I 3 9. $-ban foglaltaknak ; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapj6n a kozbeszerzes szab6lyainak megszeg6se miatt
ktitelezettsdgszeg6si eljSr6s indult vagy az Eur6pai Uni6 Bir6sitga az EUMSZ 258. cikke
alapjrin inditott eljiir6sban kimondta, hogy az Eur6pai Uni6 jog6b6l ered6 valamely
kcitelezetts6g tekintetdben ktitelezetts6gszegds trirt6nt, 6s a bir6srig 6ltal megiillapftott jogs6rt6s
miatt a szerzod6s nem semmis.

6.8. Megrendel6 ktiteles a szerzoddst felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l
elrillni, ha a szerzodds megkdt6s6t kdvet6en jut tudom6s6ra, hogy a szerziJdo fel tekintet6ben a
kozbeszerzdsi elj6r6s soriin kizir6 ok rillt fenn, 6s ezertki kellett volna zirni akozbeszerz6si
eljdr6sb6l.

6.9 A 6.8. pont szerinti felmond6s eset6n a nyertes ajiinlattevo a szerzod.es megsztin6se el6tt
miir teljesitett szolg6ltatis szerzod6sszeni p6nzbeli ellen6rt6k6re jogosult.

6.10. Amennyiben a Szerzodes valamely rendelkez6se a vonatkoz6 jogszab6lyok valamely
rendelkez6s6t sdrti, 6rvdny'telen, vagy a Szeruodes idotartama alatt 6rv6nytelenn6 v6lik, annak
6rv6nytelensdge nem 6rinti a SzerzSdds egy6b rendelkez6seinek 6rv6nyess6get. Az ilyen
6rv6nytelen rendelkez6st a Felek kciz<is megegyezdssel olyan rendelkez6ssel kcitelesek p6tolni,
amely 6rv6nyes, 6s a leheto legjobban megkdzeliti az ervdnytelen rendelkez6s tartalm6t.

6.1 1. A Szerzod6sben nem szabiiyozott k6rd6sekben Felek a Kbt. 6s a Polg6ri T6rv6nyk6nyvr6l
sz6l6 2013. dvi V. tiirvdny vonatkoz6 rendelkez6seit rendelik alkalmazni.
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6.12. Jelen Szerzod6s 4 (azaz n6gy) eredeti p6ld6nyban kdsztilt, melybol 2-2 (ketto-ketto)
p6ld6ny a Megrendelon6l, illetve a V6llalkoz6n6l marad.

Kaposv6r, 2021. november 16. Pecs,2O2t. noveffiffp

onprofit Kft.
ut 52. . 7601PF.176

Fax:721805-333

tKft
V6llalkozo

Biro Meixner Barna
iigyvezeto

, - , ilL(ll----'
Nonprofit Kft. r6sz6rol:

elnok

BIOKOI
7632P&s,

Ellenjegyeztez fu19. 1 1 ) 5.

w{ %rk A-- v1 !*Y
szakmai ellenjegyzo

Tekker Tam5s

beszeiz6si el lenjegyzo
Berta Benigna

gazdas6gi ellenj{gyz6
Stef6novics Ky'nea

jogi ellenjegyzo
dr. Balik6 Barbara
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