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VALLALKOZOT SZERZoDES
mely ldtrejott egyrdszrol a TERSECI HULLADEK-GAZDALKODASI Nonprofit Kft.
(szdkhelye: 4400 Nyiregyhhza, Bokrdta uIca22., adoszdm: 13992013-2-15; cdgjegyzeksz|ma:
\5-09-071642; Banksz6mlaszdm'. 11744003-20620820-00000000; k6pviseli: Petr6 Arp6d
i.igyvezeto), mint megrendel6 - a tovdbbiakban: Megrendel6 mdsrdszrol a m6sr6szr6l ,,KALLO-FOLDGEP"

Lit 3.,

Kft. (szdkhelye: 4320 Nagyk6ll6,

Bessenyei

ad6sz6m: 24283625-2-15; cegegyzekszdma: 15-09-080452 ;Bankszdmlasz6m:
10918001-00000004-13780014; kdpviseli: Vass Mihdly iigyvezeto), mint v|llalkozo - a
tov6bbiakban: Vdllalkoz6 kozott

a

mai napon, az alitbbiakban rogzitett tadalommal ds feltdtelekkel:

1. El6zm6nyek:

1.1. Szerzodo felek a szeruodds elozmdnyekdnt rogzitrk, hogy Meglendelo kozos
aj6nlattevokdnt vdllalkoz6si szerzoddst kotdtt ,,A Szabolcs-Szatmftr-Bereg megyei
Szil6rdhulladek-gazdftlkod6si T6rsul6s teleprildseinek szil6rdhulladdk lerak6inak
rekultiv6ci6ja" cimu projekt (KEOP-2.3 .012F109-2010-0031) keretdben" a nagyk6ll6i
hullad6klerak6 rekultiv6ci6j a kivitelezesdre.
7.2. Megrendelo a kivitelez6sben

v611a1t rdszfeladat6nak

teljesitdse drdekdben ,,TERSEGI

HULLADEK-GAZDALKODASI Nonprofrt Kft. Kis humusztartalmri talaj elteritdse a
nagyk6ll6i hulladdklerako rekultiv6ci6j6nak rdszekdnt" thrgyban hirdetmdny kdzzetltele
ndlktili t6rgyal6sos eljdr6st (tov6bbiakban: kozbeszerzesi elj6r6s) folytatott le. Az elj6r6st
megindit6 ajhnlatteteli felhiv6st Megrendelo a kozbeszerzdsekrol szolo 2011. dvi CVIIL
torvdny (tovabbiakban: I(bt.) 122. S (7) bekezd6se a) pontja alapjdn ktildte meg V6llalkoz6
reszere 2015. szeptember 23. nap16n Jelen szerzodds megkotdsdre a kdzbeszerzesi eljdrds
eredmenyekeppen kertilt sor, mely elj6r6sban Vallalkoz6 tette a legalacsonyabb dsszegti
ellenszolg6ltat6st tartalmazo

aj

6nlatot.

2. Aszerz6d6s tdrgya:
Megrendelo megrendeli, Vdllalkozo pedig teljes eredmdnyfelelossege mellett elv6llalja 16642

m" teriileten kis humusztartalmri talaj elterit6se (az anyag rakodfsfval, szfllitfsfval)
6pit6si beruhfz6s megval6sittstrt - ,,A Szabolcs-Szatm6r-Bereg megyei Szil6rdhulladdkgazd|lkoddsi T6rsul6s telepiildseinek szil6rdhulladdk lerak6inak rekultiv6ci6ja" cimri projekt
(KEOP-2.3 .012F109-2010-0031) keret6ben - a Megrendelo altal v6llalt kivitelezdsi
tevdkenys6gek rdszfeladatak6nt. Yilllalkozo kijelenti, hogy teljesitds helydt 6s kortilmdnyeit
felmdrte, az elvdgzendo feladat nagys6grendjdvel tisztdban van, jelen szerzodest annak
ismeretdben irja al6.
3.

A teljesft6s helye:
Na gykf ll 6 ki.i lterii let, b ezir t h u lla d 6kle ra l<6
EOV koordin6t6k Y:884 720 X:284 933
A nagyk6ll6i 0626116 hrsz-ir ingatlanon, az 76642 m2lelolt terilleten

It

UeJ"l

4. AszerzSd6s id6tartama, a teljesft6s ideje:

4.1. Felek

a szerzldest 2015. okt6ber 15. napj6t6| 2015.

hatir ozott i dotarlamra

ko

november

2.

napj6ig terjedo

tik.

4.2.Ytllalkozo vtllalj4 hogy a szerzoddsben foglalt kivitelezdsi munk6latokat legfeljebb 10
nap alatt teljesiti. A Megrendelo eloteljesitdst elfogad.
4.3.

A

teljesitds 10 napos idotartam6nak meghatdrozdsdra

osszhangban

5.

-

-a

szerzodes idotartamtxal

a Megrendelo jogosult.

V6llalkoz6i dfj:

5.1. A V6llalkozo a fenti feladat elvdgz6sd6rt az alttbbi nett6 egysdg6r szerinti v6llalkoz6i
dljra jogosult:

Kis humusztartalmri talaj

elterit6se \az
anyag rakod:isrival, szf llit6sfval)

5.2.

A

815 Ft/m" +Afa

V6llalkoz6t a v6llalkoz6i dijon feltil tovdbbi kolts6gt6ritds vagy b6rmilyen m6s

jogcimen ellenszolg6ltat6s nem illeti meg.

6.

Lz elszitmoLis m6dja, fizet6si felt6telek:

6.1.AV611a,1ko26 aszdmlabenyrijt6s6raamunkateljeskorrielvdgzdsdtkovetoenjogosult

6.2. A v6llalkoz6i dijat a Megrendelo - a felelos mriszaki vezeto tital igazolt teljesitdst
kdvetoen ki6llitott szttmla ellen6ben - a Kbt. 130. $-6ban valamint a Ptk. 6:tr30 $-6ban
foglaltak szerint ftzetr megYiilalkoz5 reszete. A kifizetds sor6n Megrendelo egyebekben 6s
az adozfs rendj6rol sz6l6 torvdny 2003. evi XCIL torvdny 361A. $-6nak rendelkez6sei szerint
j6r el.
6.3.

A v61lalkoz6i dijat Megrendelo a kdpviseloje 6ltal igazolt teljesitdst kovetoen kidllitott

szdmla ellendben ut6lagosan, a teljesitdstol sz6mitott 30 napon beliil fizeti meg a V6llalkoz6
Unicredit bankn6l vezelett 10918001-00000004 sz6mu banksz6ml6ra tortdno 6tutal6ssal.

7.

A Megrendel6 kiitelezetts6gei

7.1. Megrendelo a V6llalkoz6 rendelkezdsdre bocs6tja a szerzodesben foglaltak eredmdnyes
ell|tdsdhoz sziiksdges inform6ci6kat 6s dokumentumokat.

7.2. Megrendelo biztositja a munkavdgz6s helyszinet 6s a munkafolyarnatok szakszeru ds
hat6kony vegzese drdekdben azrdnyito,koordin6l6 szemdlyzetet.
)l

Uot

2

re,,y.g.,'

7,3. Megrendelo

il ?t{:h,",Xl':l:Zi;;:::HlT:.fi:

drinto
hogy harmadik,

tevdkenysdg.i folytut

rendelkez6sdre b

a y6llalkoz6

'4. Megrendelo a tevdkenysdget b6rmikor ellenorizheti. A V6llalkozo nem mentestil
szerzoddsszegds jogkovetkezmdnyei al61 amiatt, hogy a Megrendelo
a yfilalkozo
tevdkenysdgdt nem vagy nem megfeleloen ellenorizte.
7

7'5. Megrendelo nyilatkozza, hogy aYtilalkoz6 teljesftdsdhez szriksdges
9150 m3 bedpftendo
zte, az a ,,Nagyl<6116 I. - homok" v6dnevtj b6nyatell<en iizemelo l<i.ilfejtdses
V6llalkoz6 rendelkezdsdre 6ll. A b6nya rizemeltetdje a Nagyl<6ll6i Kiemelten
rofit Kft. (szdkhelye: Nagyl<6116 4320 I(ossuth frt g.)

8.

A Megrendel6 k6pviselet6ben elj6rri szem6lyek:

8'1, Megrendelo tajql<oztatia V6llalkoz6t, hogy a kivitelezes teljesitdse drdekdben
kcjzos
aj6nlattev6kkel kozosen felelos mtiszaki vezetlt, kornyezetvddelmi felelost
es dpitdsvezetot
alkalmaz' A munkaterr-ilet orzdsdt MegrendelS az el::e szerubd,ottszakcdggel
biztositja.
8'2' A

Megrend

iranyitjdk a projekt kivitelezdsi munk6lat ait, tttjlkoztatjilk
sziiksdges informdci6kr6l, rendelkezdsere bocs6d6k

Yiilalkozot a
kivitelez6shez

sz

entumokat.

a
a

8'3' Vrillalkozo koteles az tltala vegzett tev6kenysdg megkezdese elott, es azt kovetoen

'

folyamatosan egyeztetni a felelos muszaki vezetovel, riegtekinteni
a kivitelezdshez a
sziiksdges dokumentumokat, valamint koteles a munk6t a felelos
muszaki vezeto illetilleg az
dpitdsvezeto utasit6sai szerint elvegezni.

8'4' Az elteritds teljesitdsdnek ellenorzdsdvel ds a nyilv6ntart6s vezet6s6vel
dpftdsvezetoj6t

bizzameg.

A Megrendel6 kdpviseldje: petr6 Arp6d igyvezet|
Mobil: 3019154326
A felelos mriszaki

vezeto: K6sm6rki

Attila

NUJ sz6m: 607171488
FMV szdm: MV-E t5-20129
Hulladdkke zelS izemvezeto

:

Haj du p6ter
Mobil: 3019986616

A Megrendelo dpitesv ezetoj e : T em esv6 ri Istv6n
Mobil: 30/9988158

/
(/olt
t

9. A

Vfllalkoz6 kiitelezetts6gei:

9.1. V6llalkozo a szerzodds tdrgyatl<epezo munk6kat azervenyes hat6s6gi engeddlyek 6s ezen
v6llalkoz6si szerzodds feltdtelei alapj|nvegzi el a magyar szabv6nyok eloirdsai szerint.

9.2. Y6llalkoz6 koteles munk6j6t olyan gondosan megszervezm, hogy minden el6rel6that6
akad|ly id6ben megsziintetheto legyen 6s ennek drdekdben Megrendelo figyelmdt ezen
akad|ly oztat6s okra id6 b en felhivj a.
tevdkenysdgdt a Megrendelo altal
megnevezett felelos muszaki vezeto utasit6sa szerint vegeznl

9.3. V6llalkozo koteles

a

kijelolt, a 8.4.

pontban

9.4. Y6Ilalkoz6 tev6kenysdge alatt folyamatosan koteles teljes koruen ds saj6t felelos
hat6skor6ben az drvdnyes munkavddelmi es tuzvddelmi eloir6sokat betartani 6s betarttatni,
dolgozoi reszere a munkavddelmi eloir6sok szerinti egdszsdgtigyt vizsgl,latokat elvdgeztetni, a
munkavddelmi oktat6sokat megtartam, a sziiksdges vddelmi 6s biztosito eszkozoket
rendelkezdsre bocs6tani, alkalmazni ds haszn6latukat folyamatosan ellenorizni.

9.5. Vfllalkozo

munkavdgzdskor olyan g6peket koteles iizemeltetni, melyek az
iizembetart6shoz sztiksdges 6rvdnyes engeddlyekkel rendelkeznek, kezeloik a sziiksdges
kdpesitdst megszerezt6k, 6s amelyek a rendeletekben eloirt zajkibocs6tdsi hatfuertdket nem
haladj6k meg.

9.6. A munk6k csak drv6nyes munkateriilet ffiadds-tfivetel ds a munk6latok megkezdesehez
sztiksdges engeddlyek birtok6ban kezdhetok meg. A V6llalkoz6 jogosr-rlt ds koteles a
munkateriiletet 6tvennr, az ifivetelkor a munkavdgz6sre val6 alkalmass6got megvizsg|lnt, az
esetleges hi6nyoss6gol<at jegyzokonyvben (dpitdsi naplo) rogziteni ds ebben felhivni a
Megrendelo figyelmdt a hidnyoss6gok megsztintetdsdre. Koteles tov6bb6 a Yiilalkozo
vizsg6lni, hogy a munkateriileten kor6bban vdgzett munk6k esetleges hib6i vagy hi6nyoss6gai
nem akadfiyozz|k-e a munkavegzesl. Ha a V6llalkozonak felrohatoan nem kerill
megdllapit6sra hiba vagy hi6nyoss6g, akkor a V6llalkoz6 v6llalni koteles a felelossdget a
korfbban dlkovetett hib6k vagy korfbban keletkezett htdnyoss6gok kovetkeztdben fell6po
k6rokdrt, mdg abban az esetben is, ha igazolhato, hogy a hib6t m6s v6llalkoz6 okozla.

9.7. A munkatertileten vdgzett munk6k jogszab6lyoknak rnegfelelo, szerzodd-sszerri
teljesit6s66rt a Y6llalkoz6 a felelos, igy kiilonosen a balesetmentes munkakdriilmdnyek
megteremtd sedrt, az alkalmazottak j o gszeru fo glalkoztattsaefi .

9.8. A V6llalkoz6nak az anyagok ds eszkozol< mozgatfts6t tigy kell vdgrehajtania, hogy a
szallitas sor6n hasznfit utak, dpiiletek 6s dpiiletrdszek 6s azok mutdrgyai k6rosod6st 6s sdri.ildst
ne szenvedjenek. A sz|llitdsi, mozgat6si tev6kenysdg sor6n eloiddzett kornyezetk6rosoddsdrt
vagy szennyezdsdrt a V6llalkoz6t terhel minden felelossdg ds viselnie kell annak
kdvetkezmdnyeit.

A V6llalkozo koteles a Megrendelot minden olyan korrilmdnyrol halad6ktalanul
drtesiteni, amely a v|llalkozds eredm6nyessdget vagy kello idore val6 elvdgzdsdt
veszelyeztetr, vagy g6tolja. Ha a Megrendelo alkalmatlan anyagot vagy pedig c6lszerutlen
vagy szakszerutlen utasitdst ad, erre aYtJlall<oz6 koteles ot figyelmeztetni.
9.9,

I)

Uo^n

9.10' V6llalkoz6 kotelezettsdget v6llal arra, hogy a szerzod.es teljesitesenek teljes idotarlama
alatt tulajdonosi szerkezetet Megrendelo szdmira megismerhetovd teszi ds a Kbt. 125. (5)
$
bekezdds szerinti i.igyletekrol Megrendelot haladdktalanul drtesiti.

10. A

V{llalkoz6 helyszfni k6pviseldje:

AV6llalkoz6 koteles 6lland6 helyszini kdpviseloje a (tov6bbiakban: munkavezeto) 6ltal
biztositani az cisszes sziiksdges feltgyeletet ds fulnyitirst a kivitelez6s folyamin. A
meghatalmazottkepviselonek aY6llalkoz6 nevdben a Megrendelo kdpviselojdnek utasit6sait
el kell fogadnia.
10.1.

Y|llalkozokdpviseloje:

Mih6ly
Mobil: 301309356405

Vass

Y |llalkozo munkavezetoj e : Vass Mih6ly
Mobil: 301309356405

11. Hibris teljesit6s,

kiitb6r

71.I. Szetzodo felek aYfilalkoz6 hib6s illetve nem teljesitdse (meghiirsul6s) esetdre az al6,bbi
kotbdrfizetdsi kotelezetts6gben 6llapodnak meg:
11.1.1' Meghirisul6si kotbdr: A V6llalkoz6 a nett6 v6llalkoz6i dij 10 o/o-nak a megfizetdsdre
koteles, ha a szerzodds teljesitdse olyan okb6l v6lt lehetetlennd, melydrt a V6llalkoz6 teheto
felelossd.

A Felek a szerzodes teljesftds6t akkor tekintik meghiusultnak, ha
- a V6llalkozo a teljesitdst jogos/melt6nyolhat6 ok ndlkril megtagadja;
- a V6llalkozo a szerzoddst jogellenesen felmondja vagy att6l jogellenesen 6ll el;
- aszetzodds teljesftdse a V6llalkoz6 drdekkor6ben felmertilt okb6l lehetetlentil el;
- a V6llalkoz6 a teljesitdssel - neki felr6hat6 m6don - kdsedelembe esik, ds
Megrendelo el a rendkiviili felmondds jog6val;
- a Megrendelo 6ltal igdnyelt tev6kenysdgek, illetve a letrehozott eredmdny ldnyeges

6s ismdtlodo sirlyos hib6ja

-

megdllapithat6 vagy

a

Megrendelo

tital

a

szerzoddsszeru teljesitdsre meghatttrozottp6that6rido is eredrndnyteleniil telik el;
V6llalkoz6 ellen csod- vagy felsz6mol6si elj6r6s vagy vdgelszdmol6s indul

11.1.2. Kdsedelmi kotbdr: A V6llalkozo itltal fizetend,o k6sedelmi kotbdr mdrtdke minden
kdsedelmes nap ut6n 500 000 Ft, de maximum a nett6 egydsszegri aj6nlati 6r (nett6
v6llalkoz6i dij) I\%-a. Ha azAj6nlattevo kdsedelmi kotbdrezett fizet6sikotelezetts6ge eldri a
nett6 egyosszegri ajanlxi 61 10 yo-iLt, az Ajtnlatkero sirlyos szerzoddsszegesre val6
hivatkoz6ss aI a szerzSddstol el6l1hat, a kotbdren feliil kdrait ds kciitsdgeit is kcjvetelheti.
11.3. Amennyiben

a Megrendelo a fentiek bekovetkezdse eseten a szerzod,est egyoldalian
felelossegdre, rigy Y iilalkozo koteles megtdriteni a
szerzoddsszegesdvel a Megrendelonek okozott k6rokat a teljes k6rtdritds szabiiyai
szerint,
azaz szerzoddsszegdse esetdn a Vdllalkozo megteriteni kdteles a Megrendelo vagyon6ban

megsztinteti

Q.(

a Vdllalkozo

beallt drtdkcsokkendst, az elmaradt vagyoni elonyt, valamint azt ak6rpotl6st,
vagy koltsdget,
amely a Megrendelot ert vagyoni ds nem vagyoni httrany cscikkentdsehez, uigy

kikriszciboldsehez sziiksdges.

12. Alv 6llalkoz6 (telj esftdsi

se

g6d) ig6nyb ev6tele

12'1. A V6llalkoz6 az ajinlatilban megjeloltek szerint alvilllalkozot
nem vesz isdnvbe,

13. Felel6ssflg az okozott

k{rok6rt:

13'1. V6llalkoz6 teljes k6rtdritdsi fetelossdggel tafiozik a kotelezettsdgeinek
sz6nd6kos vagy
gondatlan megszegdsdb6l, mulasztdsdbol eredo, a Megrendelondl illetvi
harmadik szem6lyn"el
felmenilo osszes k6rdrt.
13.2. Megrendelo a szerzodesszegdssel okozott.k6rokdrt val6 felelossdg
meg6llapitasinii a
Ptk' 6:142. $ alkalmazdstthoz tdjekoztatdst nytijt az altaldnosan isirert szerzodesszego
magatartdsokon tirli k6rokoz6s lehetosdgdrol rnak elkertildse drdekdben.

13'3' Megrendelo felhivja Vdllalkoz6 figyelmdt arra, hogy a kivitelezds
az Eur6pai Uni6 6ltal
tdmogatott kornyezetvddelmi projekt. Ennek okdn a kivitelezdsnek mind
a hat6ridok, mind
pedig a szakmai tartalom tekintetdben meg kell felelni e a pilytzatban
eloirt f'eltdteleknek.
V6llalkoz6nak koriiltekintoen tdjekoz6dnia kell a tevdkeny sege vegzes6nek
kornyezetvddelmi
hatdsair6l, 6s szdmolnia kell a kdrnyezeti elemek vesielyiztetJsdvel,
a kornyezeti k6rok
okoz6s6nak lehetosdgdvel.

13'4. Ktiloncisen megt6rfteni koteles V6llalkozo azt aktrt, amely Megrendelot
akkor eri,ha a

lembe, vagy kenil

miatt a

Szabo

a

Kozremr.ikddo S
slat alapj an ho zott j o gero s hat6r o zatban
st rdszben yagy egeszben vissza kell fizetnie.

j o gorvo

13'5' Megrendelo felhivja vtllalkozo figyelmdt arra, hogy a munkatenileten
egyiclejtileg tobb
viilalkozo is vdgezhet epitdsi tevdkenysd get, igy Yallall<oz6 fokozott feleloss6ig el
taftozik az
emberi dleteben, eg6szdgdben, a v6llalkoz6k eszkozeiben, munkavdgzeseUen
okozott
k6rokdrt.

14.

A

szerz6d6s mridositdsa, megsziindse

14'I. Jelen szerzSdes m6dosit6sa,
egyetdrtds6vel, a

kiegdszitdse csak ir6sban, szerzod,o felek
Kbt. 132. g-6nak figyelembe vdteldvel tdrtdnhet.

kcjlcscjncjs

\4'2' A Felek a szerzoddst a m6sik fel sflyos szerzodesszegdse esetdn jogosultak
ir6sban,
m6sik felhez rntezett ir6sbeli nyilatl<o,zattal, azonnali hat6llyal felmondani. Sirlyosa
szerzoddsszegds dz, ha valamelyik fdl magatartds6val
a szerz6d,es teljesitdsdt,
eredmdnyessdgdt veszelyezteti, vagy a m6sik

a

fel

szeizod,eses drdekeit jelentosen sdrti.

iln^n

14.3. Szerzodo felek meg6llapodnak abban, hogy titemtervtol val6 2 hetnel nagyobb
lemarad6s, vagy szakszerutlen munkavdgz6s esetdn a Megrendelo jogosult a v6llalkoz6si
szerzoddstol val6 el6ll6sra. Minden ebbol ad6d6 tobbletkoltsdget V6llalkoz6 terit ugy, hogy
ezen dsszeg V6llalkozo tfnydba krszfimlitzlsra eslvagy - az esed6kes szakasz-szdml6j6b6l,
illetve (v6g) sz6ml 6j 6b 6I kompenz6l6ssal levon6sra - keriil.
14,4. A Megrendelo jogosult 6s egyben kdteles a szerzodest felmondani a Kbt, 125. $ (5)
bekezddse alapjitn, - ha sziiksdges olyan hat6ridovel, amely lehetovd teszi, hogy a
szerzoddssel drintett feladat ell6tAsAr6l gondoskodni tudjon - ha
a,) a V6llalkoz6ban kozvetetten vagy kozvetleniil 25 o/o-ot meghalado tulajdoni

jogi szemdly vagy szemdlyes joga szerint jogkepes
szervezet, amely tekintetdben fenn6ll a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontj6ban
me ghatar ozott val ame ly feltdte I
b.) a V6llalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25 Yo-ot meghalad6 tulajdoni
rdszeseddst szerez valamely olyan jogi szemdlyben vagy szendlyes joga szerint
jogkdpes szervezetben, amely tekintetdben fenn6ll a I(bt, 56. $ (1) bekezdds k)
pontj 6ban me ghatdr ozott valamely feltdtel.
rdszeseddst szerez valamely olyan

14.5.

A Felek a Kbt.125.$ (4) bekezd6se alapj|nrogzitrk, hogy a Megrendelo nem ftzet,

illetve sz6mol el a szerzod6s teljesitdsdvel osszeftiggdsben olyan koltsdgeket, melyek a Kbt.
56. 5$ (1) bekezdds k) pontja szerinti feltdteleknek nem negfelelo tdrsas6g tekintetdben
mertilnek fel, 6s melyek a nyertes aj6nlattevo ad6koteles jovedelmdnek csokkentdsdre
alkalmasak.

15.

Titoktartds

15.7. Szerzodo Felek kijelentik, hogy a kdzbeszeru6si elj6r6sban tetelesen, a Kbt. szabfilyalal
is dsszhangban megjelolt, tov6bbd a szeruodds teljesitdse sor6n keletkezett, m6s szitmira

hozztfdrhetov6 nem teheto informdci6kat, tovdbb6 a jogszab|ly alapjhn nyilv6nossitgra nem
hozhat6 kezelt adatokat, az izlett titokra, titokvddelemre vonatkoz6 szab6lyok szerint
megorzik. '

fdl jogosult a

lcozbeszerzdsi szabalyok szerinti alvdllalkoz6 ds a
rendeltetdsszeri hasznhlathoz sz0ks6ges beavatkozilsok teljesitdsdhez sziiksdges korben a
feladatot ell6t6 szem6ly rdszere a titok feltttrdsfra.

15.2. Mindkdt

16. Egy6b rendelkez6sek
16,1. A V6llalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik abeszeru1s tdrgySt lefedo (dpit6si kivitelezesi
munk6k) szakmai felelossdgbiztositdssal, melynek dr16ke eleri az 14 mi11i6 HUF/k6resem6ny
m6rtdket, mely kiterjed dologi 6s szemdlyi sdrtldses kdresem6nyekle is. A biztosit6si kotvdny
j elen szerzodds mell6klet6t kepezi.

16.2. Szerzodo felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szerzodesbol eredo esetleges vit6s

k6rddseket elsodlegesen t6rgyal6sos riton kiv6nj6k rendezni, ennek esetleges
eredmdnytelens6ge eset6re azonban kikotik a Nyiregyhdzi Jdr6sbir6s6g, valamint - a perttrgy
drtdkdnek fi.ig gveny6ben - a Nyire gyhdzi Tdrv6ny szek kizitr olago s i lletdkes

s6

get.

)l

Uo-s,n

16.3. A szerzoddsben nem szabflyozott kdrddsek tekintetdben a kdzbeszerzdsekrol sz6l6
201I. dvi CVil. torv6ny, a Ptk., az ajitnlatteteli felhiv6s, illetve az ajfnlatteteli dokumentdci6
felt6telei 6s eloir6sai az thnyadoak.

Jelen szerz6d6st a felek, mint iigyleti akaratuknak mindenben megfelelot elolvas6s 6s
6rtelmez6s ut6n kdpviseletiikre megfelelo rendben felhatalmazott k6pvisel6ik ritj6n
j ov6hagy6l ag irtftk aI6.

Nyiregyh6za, 2015. oktober
r
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5.

EUttAnf x-culAlrouAst
Nonprofit Kft. *=++*_
gyhdza, Bokrdta utca, 22.
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Szolgliltat6
lt Felel6ssdgfi

Tdrsasiig
4320 Nagyk6ll6, Bessenyei [t 3.
Ad6szAm : 24283625-2- 1 5
C 5glegyzbksz{m ; 1 5-09-0 8 0452

\

-58 5--n , / .l,u r,
vAr,t a.lr ozot sznnz6oEs MoDosirAsa
mely ldtrej ott egyreszr6l a TERSEGI HULLADEI<-GAZDALKODASI Nonprofit Kft,
(szdkhelye: 4400 Nyiregyhdza, Bokreta ulca22,, ad6szdrn: I3gg20I3-2-15;
cegegyzeksz1ma:
I 5 -09 -07 | 642: Bankszdml aszdm: n7 44003 -20620820-00000000; kOpvisetii
ietLO Arp6d
iigyvezeto), mint megrendelo - a tov6bbiakban: Megrendel6 _
nr6srdszrol ,,KALL6-FOLDGEp" Kft, (szeklielye: 4320 Nagykallo, Bessenyei
irt 3,,
adosz6nr: 24283625-2-15;ceglegyzel<szdtna: 1 5-09-080452
;Banksz6r-plasz6rn: 1091g00100000004-13780014; kdpviseli: Vass Mih6ly ugl,vezeto), rnint v6llall<oz6 a tov6bbiakba':
Vdllall<oz6 -,
kozott

a

mai napon, az alttbbiakban rcgzitetttartalommal ds feltdtelekkel:

1. El6zm6nyel<:

l,L

Szetzodo felek a szerzodes elozmdnyekdnt rogzitik, hogy 2015, okt6ber
15, napj6'
,,TERSEGI HULLADEI(-GAZDALKODASI Nonp'rofit Kft, IGs hr.rmusztartatmir talaj
elteritdse a nagyk6lloi. liulladdklerako rekultiv6ci6Jinak reszekdnt"
tirgyban v6llalkoz6i
szerzoddst kotottek (a tov6bbiakban: Szerz6dds), A Szerzodds pontja
tataiiaztaa szerzodds
idotartamdt ds a teljesitesi hatdri
arr.a, hog1, a feleken l<ivrjl eso k6rtilndnyek
miatt a szerz6ddsben foglalt h
hat6k, feiel< eg1,e zo akarattal a szerzodds
idotaltam6t, egyben a teljesites i
arattal m6dositjAk az aldbbiak szerint:
2. A szerz(id6s tr{rgya

:

szerzodo felek a Szerzodestik 4, pontj6t az aIi$biak szerint modositj6k:
,,4.1. Felek a szerzodlst 2015. okt6ber 15, napj6t6l 2015. december 10. napj6ig
terjedri
hat|r ozott id rita rtam ra kiitil<.

4.2.Yiilalhoz6 vdllalja, hogy a szerz6d6,sben foglalt kivitelez6si munl<6latokat
legfelj ebb
10 nap alatt teljesiti. A Megrendel6 el6teljesft6sielfogad.,'

A szelzodds egyeb rendelkezdsei vdltozatlan tartalornmal dlnek tovdbb.

Nyiregyhdz a, 20 15, olct6ber 29,

4

Megre{.del6

?._

