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1.  Ajánlatkérő neve, címe, telefon (e-mail):  
Váci Városfejlesztő Kft.  
2600 Vác, Köztársaság út 34. 
Telefon: +36-27/510-107 
E-mail: seres.csaba@vacholding.hu 
 
2. A versenyeztetési eljárás fajtája: 
 
Hirdetményes, tárgyalás nélküli versenyeztetési eljárás. Jelen eljárás a 2015. évi CXLIII. 
közbeszerzésről szóló törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozik, tekintettel arra, hogy 
az eljárás becsült értéke nem éri el a nemzeti értékhatárt. 
 
3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési 

helye és pénzügyi feltételei: 
 
Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen, egyidejűleg, elektronikus úton bocsátja pályázók 
rendelkezésére. A pályázati felhívás közzétételre kerül a www.vac.hu és a www.vacholding.hu 
honlapokon. 
 
4. A beszerzés tárgya és részletes leírása: 

 
Tárgya: „Konténerbe gyűjtött hulladék ürítése és elszállítása”. 
 
2600 Vác, Avar utcai Temetőben képződött, HAK kódú veszélyes hulladéknak nem minősülő 

hulladékok elszállítása. 

Szállítás helye 

Szállított 

hulladék 

típusok 

Konténer 

méret (m3) 

Mennyi

ség (db) 

Szállítás 

gyakorisága 

Vác, Avar utcai 

temető 

HAK 20 02 01 

HAK 20 02 03 
1.1 m3 max. 30 

Minden héten 

kedden 10:00 

órakor meg kell 

kezdeni az 

űrítést, illetve 

kiemelt ünnepi 

időszakban 

(Húsvét, 

Mindenszentek - 

Halottak napja, 

Karácsony) 

megrendelő 

írásban jelzett 

igényei szerint 

Hulladékelszállítás módja: 

Ajánlatkérő a hulladékot a saját konténereiben helyezi el. 

http://www.vac.hu/
http://www.vacholding.hu/
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Konténerek száma: max 30 db  

Valamennyi konténer mérete: 1,1 m3 

A hulladék elszállítása a fent meghatározott konténerekből történik. A szolgáltatási tevékenység 

végzése során alkalmazandó konténer méreteket a helyszíni adottságoknak, a keletkezett hulladék 

mennyisége és Ajánlatkérő kapacitása függvényében, egyeztetés útján kölcsönösen alakítják ki. 

Hulladék gyűjtése: 

Ajánlatkérő kötelessége a hulladék fajtája szerinti hulladék gyűjtése, elhelyezése a konténerekbe. A 

2600 Vác, Avar utcai Temetőben a konténerek egy erre a célra kijelölt területen találhatók. 

Ajánlatkérő kötelessége a szóródásmentes szállítást lehetővé tenni a nyertes ajánlattevő 

útmutatásának figyelembevételével. Nyertes ajánlattevő köteles a Hulladékot szóródásmentesen 

elszállítani (legalább takaróháló alkalmazása mellett). 

Ajánlatkérő kötelessége a konténer környezetének tisztán tartása. A konténer tisztán tartásáról – a 

hulladék frakciók keveredésének megakadályozásá(nak)ról, megelőzésé(re)ről – a konténer 

tulajdonos köteles gondoskodni. 

Konténerbe nem helyezhető veszélyes hulladék, tűz- és robbanásveszélyes hulladék. Az esetleges 

szakszerűtlen rakodásból eredő károkat a nyertes ajánlattevő átterhelheti az Ajánlatkérőre (pl. ha 

kigyullad a konténer, vagy megsérül). 

A hulladék elszámolási módja: 

A kiürített konténerek száma a számlázás alapja. A benyújtott számlához a szállítólevelet vagy 

annak másolatát csatolni kell. 

Minden héten kedden 10:00 órakor meg kell kezdeni az űrítést, illetve kiemelt ünnepi időszakban 
(Húsvét, Mindenszentek - Halottak napja, Karácsony) megrendelő írásban jelzett igényei szerint. 
 
5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a versenyeztetési eljárást 

lefolytatják: 
 
Vállalkozási keretszerződés. 
 
6. A szerződés időtartama, teljesítés határideje: 
 
Szerződés időtartama: határozott idejű. Felek a szállítási keretszerződést 2022. január 31. napjától 
2022. december 31. napjáig kötik vagy a szerződéses keretösszeg (nettó 8 000 000 Ft) 
kimerüléséig. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a teljes keretösszeg kimerítésére. Ezen okból 
a nyertes ajánlattevő semminemű igényt nem érvényesíthet Ajánlatkérővel szemben. 
 
7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra 

hivatkozás: 

A pályázat, a szerződés, a számlázás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). 

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.  
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Nyertes ajánlattevő havonta jogosult számlát kiállítani a tárgyhónapban elvégzett munkáiról. A 
számla mellékletei: szállítólevél vagy annak másolata. 

Az igazolt teljesítést követően a benyújtott számla átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § 
(1) bekezdéseiben foglaltak szerint, kézhezvételtől számított 30 napon belül.  

Ajánlatkérő a Ptk. (6:155. §) szerinti késedelmi kamat és költségátalány megfizetésére köteles 
fizetési késedelme esetén. 

A kifizetés banki átutalás útján történik. A kifizetést Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja. 

 

8. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) 
pályázatot, valamint a részpályázati lehetősége vagy annak kizárása: 

Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) pályázatot és a részajánlattételi lehetőséget kizárja jelen 
eljárás során.  
 
9. Kizáró okok: 

Az eljárásban az lehet ajánlattevő, alvállalkozó, aki(nek):  
a. Ajánlattevő a pályázat benyújtásának időpontjában a Nemzeti Adó és Vámhivatal 

felé adótartozással nem rendelkezik.  
b. Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyében összeférhetetlenségi 

ok nem áll fenn (2. sz. melléklet) 
 
A csatolandó dokumentumok tekintetében az Ajánlatkérő valamennyi pályázó részére a hiánypótlás 

lehetőségét biztosítja. 

 
A megkövetelt igazolási mód: 

 
- Nemzeti Adó és Vámhatóság által kiállított nullásigazolás, vagy KOMA igazolás (10.1.1.a) 
- összeférhetetlenségi nyilatkozat (2. sz. melléklet) 

 

10. Pályázati határidő: 

2022. január 21. 12:00 óra. 
A pályázatoknak ezen határidőig az alábbi címen rendelkezésre kell állnia, a kézbesítésből 
származó bárminemű késedelem a pályázó felelőssége. 

 

11)  Az ajánlat benyújtásának módja: 

Az ajánlatot 1 pld szkennelt formában kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig 
seres.csaba@vacholding.hu, a vasvari.ede@vacholding.hu és info@vacholding.hu e-mail 
címekre. 
 

12.  Kiegészítő tájékoztatás: 

1. 1. A versenyeztetési eljárással kapcsolatban felmerülő kérdéseket kizárólag írásban, 
legkésőbb a pályázati határidő lejártának napját megelőző 3. munkanapon 10.00 óráig a 

mailto:seres.csaba@vacholding.hu
mailto:vasvari.ede@vacholding.hu
mailto:info@vacholding.hu


 
 

- 5 - 

seres.csaba@vacholding.hu a vasvari.ede@vacholding.hu és info@vacholding.hu e-mail 
címekre.lehet benyújtani strukturált, sorszámozott formában. 
 

2. A kérdések ezt követő 2 munkanapon belül kerülnek megválaszolásra. A megválaszolt 
kérdések a kérdező felfedése nélkül kerülnek közzétételre a www.vac.hu és a 
www.vacholding.hu honlapokon. A kiegészítő tájékoztatások figyelemmel kísérése 
ajánlattevő felelőssége. 

 
3. Ajánlatkérő a pályázat értelmezését és feltételeit tisztázó kérdéseket és az azokra adott 

válaszokat a kérdező személyének megjelölése nélkül közzéteszi a www.vac.hu és a 
www.vacholding.hu honlapokon. 
 

4. A pályázattal kapcsolatos kérdéseket az előző pontokban meghatározott módon és 
időpontig fogadja a pályáztató. Ettől eltérő módon vagy a határidő után benyújtott 
kérdéseket nem köteles a pályáztató megválaszolni. 

  
13. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

30 nap, a pályázatok bontásától számítva. 
 
14. Az eredmény közlésének módja: 
 
Az eljárást lezáró döntést követően kerül kiküldésre a pályázatok érvényességét, érvénytelenségét 
és a nyertest tartalmazó tájékoztató. Az eljárás ezen tájékoztató kiküldésével zárul. Ezt követően 
kerül megkötésre a nyertessel a szerződés. 
 
16. Egyéb információk: 

1. Hiánypótlást Ajánlatkérő biztosítja. Ajánlatkérő által kiírt hiánypótlási felhívásban 
korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható. Hiánypótlás 
során pályázó ajánlati árát nem módosíthatja. 

2. Formai előírások:  

• a pályázatot ajánlattevőnek elektronikus úton kell a jelen felhívásban és a 
dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően 
elkészítenie és benyújtania: 

• az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a 
szöveget, vagy számokat, vagy képe(ke)t tartalmazó oldalakat számozni, az üres 
oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet 
számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a 
/A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye 
egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni.  

• az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban 
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

• a pályázatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott 
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak cégszerűen vagy olyan személynek, vagy 
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak; 

• A pályázatokat a felhívás 11. pontjában megadott e-mail címre közvetlenül kell 
megküldeni a pályázati határidő lejártáig.  

3. A pályázatnak pályázati lapot kell tartalmaznia (1.sz. melléklet). 

mailto:seres.csaba@vacholding.hu
mailto:vasvari.ede@vacholding.hu
mailto:info@vacholding.hu
http://www.vac.hu/
http://www.vacholding.hu/
http://www.vac.hu/
http://www.vacholding.hu/
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4. Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy az eljárást bármikor, indoklás nélkül 
eredménytelennek nyilváníthatja. Részajánlattétel esetén bármelyik részt eredménytelennek 
nyilváníthatja. 

5. A Ptk. 6:74. § (2) bekezdése alapján a Ajánlatkérő kiköti, hogy Ajánlatkérő nem köteles a 
legkedvezőbb árat benyújtó Pályázóval szerződést kötni.  

6. A Ptk. 6:75. § (1) alapján pályázó a pályázati határidő lejártáig visszavonhatja pályázatát. 
7. Amennyiben Ajánlatkérő a felhívást módosítja, azt közzéteszi a www.vac.hu és a 

www.vacholding.hu honlapokon. A módosítások figyelemmel kísérése Pályázó felelőssége. 
8. Szerződéskötés tervezett ideje: a pályázatok bontásától számított 20 napon belül. 
9. Az eljárás során felmerülő, pályázati felhívásban nem szabályozott kérdések tekintetében a 

Ptk. (2013. évi V. törvény) rendelkezései az irányadók, így különösen a Ptk. 6:74.§-6:76.§ 
előírásai. 
 

17. Pályázati felhívás közzétételének napja: 

2022. január 16. 
 

http://www.vac.hu/
http://www.vacholding.hu/
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AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 

 

1. számú melléklet  
 

Pályázati lap 

„Konténerbe gyűjtött hulladék ürítése és elszállítása” 

 

      Pályázó neve: ……………………………………………………………….. 

 székhelye: ………………………………………………………… 

 levelezési címe: …………………………………………………… 

 adószáma: ………………………………………………………… 

 kapcsolattartó neve: ………………………………………………. 

 telefonszáma: ………………………… ………………………….. 

 e-mail címe: ………………………………………………………...                                                                 

 

Hulladék 
típus 

1 db 1,1 m3-es konténer ürítése 

HAK 20 02 
01 

…………….Ft+ÁFA/alkalom 

HAK 20 02 
03 

 

Érvényes ajánlattételhez be kell árazni! 

 

…………………., 2022. ………… …… 

 …...……………………………………….. 
 (cégjegyzésre jogosult) 
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2. számú melléklet 
 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott …………………………………………………… (Pályázó neve)  

 

A Váci Városfejlesztő Kft. (2600 Vác, Köztársaság út 34.) mint Ajánlatkérő által kezdeményezett 

„Konténerbe gyűjtött hulladék ürítése és elszállítása” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem 

érő beszerzési eljárásban való közreműködésem kapcsán kijelentem, hogy: 

- az eljárás kapcsán velem szemben nem áll fenn összeférhetetlenség,  

- funkcióim és feladataim pártatlan gyakorlásában semmilyen tény, körülmény nem 

akadályoz, 

- így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló 

más közös érdekeim nincsenek.  

Kijelentem továbbá, hogy az eljárás során a beszerzés tárgyával kapcsolatban tudomásomra jutott 

információkat, adatokat, üzleti titkokat harmadik személynek, így különösen illetéktelen 

személynek, szervezetnek sem az eljárás alatt, sem azt követően – jogszabályban meghatározott 

kötelezettség kivételével - tudomására nem hozom. 

Tudomással bírok az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktartási kötelezettségem 

megszegésének jogkövetkezményeiről. Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, 

minden befolyásolástól mentesen, saját kezűleg az alulírott helyen és napon írom alá. 

 

 

…………………………………………. 

aláírás 
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3. számú melléklet 

NYILATKOZAT 

GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓL 

 

Alulírott ………….. név, mint a ……………. cégnév (székhely: ……………….., adószám: 

……………, pénzforgalmi számlaszám:  Bank …………….., cégjegyzékszám: ………………, 

képviseli: ………….. ügyvezető képviselője nyilatkozom, hogy a …………cég neve olyan jogi 

személy, amely megfelel a következő feltételeknek: 

a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

b) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 

részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan 

államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről 

szóló egyezménye van, 

c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 

ellenőrzött külföldi társaságnak, 

d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 

befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 

szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak. 

 

Vác, 2022. ……………….  

 

    …………………………………. 
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VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 
TERVEZET 

 
amely létrejött egyrészről  

Váci Városfejlesztő Kft. 
székhely: 2600 Vác, Köztársaság út 34. 
adószám: 14867361-2-13 
cégjegyzékszám: 13-09-130719 
bankszámlaszám: OTP 11742094-20179386-00000000 
képviseli: dr. Varga Borbála, ügyvezető 
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

 
másrészről  

 
székhely:  
adószám:  
cégjegyzékszám:  
bankszámlaszám:  
képviseli:  

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) (továbbiakban együtt: Felek) között, az alulírott 
helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 
 

Előzmények 
 
Megrendelő versenyeztetési eljárást indított 2022. január __. napján „Konténerbe gyűjtött 
hulladék ürítése és elszállítása” elnevezéssel. Az eljárás nyertese Vállalkozó lett, akivel 
Megrendelő az alábbi szerződést (továbbiakban: Szerződés) köti. 
 
I. A szerződés tárgya 

2600 Vác, Avar utcai Temetőben képződött, a Műszaki leírásban meghatározott HAK kódú 

veszélyes hulladéknak nem minősülő hulladékok elszállítása 

Hulladékelszállítás módja: 

Ajánlatkérő a hulladékot a saját konténereiben helyezi el. 

Konténerek száma: max. 30 db  

Valamennyi konténer mérete: 1,1 m3 

A hulladék elszállítása a fent meghatározott konténerekből történik. A szolgáltatási tevékenység 

végzése során alkalmazandó konténer méreteket a helyszíni adottságoknak, a keletkezett hulladék 

mennyisége és Ajánlatkérő kapacitása függvényében, egyeztetés útján kölcsönösen alakítják ki. 

Hulladék gyűjtése: 

Ajánlatkérő kötelessége a hulladék fajtája szerinti hulladék gyűjtése, elhelyezése a konténerekbe. A 

2600 Vác, Avar utcai Temetőben a konténerek egy erre a célra kijelölt területen találhatók. 
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Ajánlatkérő kötelessége a szóródásmentes szállítást lehetővé tenni a nyertes ajánlattevő 

útmutatásának figyelembevételével. Nyertes ajánlattevő köteles a Hulladékot szóródásmentesen 

elszállítani (legalább takaróháló alkalmazása mellett). 

Ajánlatkérő kötelessége a konténer környezetének tisztán tartása. A konténer tisztán tartásáról – a 

hulladék frakciók keveredésének megakadályozásá(nak)ról, megelőzésé(re)ről – a konténer 

tulajdonos köteles gondoskodni. 

Konténerbe nem helyezhető veszélyes hulladék, tűz- és robbanásveszélyes hulladék. Az esetleges 

szakszerűtlen rakodásból eredő károkat a nyertes ajánlattevő átterhelheti az Ajánlatkérőre (pl. ha 

kigyullad a konténer, vagy megsérül). 

A hulladék elszámolási módja: 

A kiürített konténerek száma a számlázás alapja. A benyújtott számlához a szállítólevelet vagy 

annak másolatát csatolni kell. 

Szállítás gyakorisága: Minden héten kedden 10:00 órakor meg kell kezdeni az űrítést, illetve 
kiemelt ünnepi időszakban (Húsvét, Mindenszentek - Halottak napja, Karácsony) megrendelő 
írásban jelzett igényei szerint. 
 
II. Vállalkozási díj 

 
1. Vállalkozó az I. pontban meghatározott munka ellenértékeként az alábbi vállalkozási díjra 

(a továbbiakban: Vállalkozási Díj) jogosult: 
 

Hulladék 
típus 

1 db 1,1 m3-es konténer ürítése 

HAK 20 02 
01 

…………….Ft+ÁFA/alkalom 

HAK 20 02 
03 

 
2. Vállalkozó a Vállalkozási Díjon felül többletköltséget semmilyen okból (pl. többletmunka, 

infláció, szállítási költség) nem érvényesíthet.  
 
III. A szerződés időtartama, keretösszeg 

1. Jelen szerződés a mindkét fél által történő aláírását követően, de legkorábban 2022. január 

31. napján lép hatályba és 2022. december 31. napjáig tart. 

2. Felek jelen szerződés vonatkozásában nettó 8 000 000 Ft, azaz nyolcmillió forint 
keretösszeget állapítanak meg. Felek a jelen szerződést a keretösszeg kimerüléséig, de 
legfeljebb 2022. december 31. napjáig kötik. Jelen szerződés megszűnik a határozott 
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időtartam lejártával. A szerződés határozott idő lejárata előtt is megszűnik akkor, ha a 
keretösszeg kimerül. Megrendelő nem vállal kötelezettséget a teljes keretösszeg 
kimerítésére. Ezen okból Vállalkozó semminemű igényt nem érvényesíthet 
Megrendelővel szemben. 
 

3. A szerződés megszűnik: 
- az egyik félnek a másikhoz intézett felmondólevelével, annak kézhezvétele után a 30. 

napon (rendes felmondás), 

 - a szerződés súlyos megszegése esetén azonnal. 

 

IV. Számlázás 

1. Vállalkozó havonta jogosult számlát kiállítani a tárgyhónapban elvégzett munkáiról. 

Megrendelő a szállítási díjat havonta, utólag a számla kézhezvételétől számított 30 naptári 

napon belül, a Szállító ………………....... banknál vezetett...................................................... 

számú számlájára átutalással egyenlíti ki. 

 
2. : Felek rögzítik, hogy a kiürített konténerek száma a számlázás alapja. A benyújtott 

számlához a szállítólevelet vagy annak másolatát csatolni kell.ú 

 
3. Megrendelő köteles minden szállítást az adott szállításhoz kapcsolódó szállítólevélen 

igazolni Vállalkozónak, amely a pénzügyi elszámolás alapja. 
 

4. Megrendelő előleget nem fizet. 

 

V. Felek jogai és kötelességei  
 
1. Vállalkozó a teljesítést Megrendelő képviselőjének utasításai szerint, a megrendelői 

érdekeknek megfelelően köteles ellátni.  
 

2. Vállalkozó köteles Megrendelőt vagy annak képviselőjét a tevékenységéről havonta, 
szükség esetén felszólításra bármikor tájékoztatni. Vállalkozó haladéktalanul köteles 
tájékoztatni Megrendelőt minden rendellenességről, mely veszélyezteti a feladatok 
végrehajtását. 

 
3. Vállalkozónál érvényben lévő munkavédelmi, biztonsági, valamint tűz- és vagyonvédelmi 

előírásokat a Vállalkozó minden körülmények között betartja. 
 

4. Vállalkozó felelősséget vállal a tevékenységi körében bekövetkezett vagyoni és személyi 
károkért, de rajta kívül álló okok miatt történt károkért felelősséget nem vállal.  

 
5. Megrendelő minden olyan információt átad Vállalkozónak, amely a munkavégzéshez 

szükséges. Állandó kapcsolatot biztosít a munkavégzés folyamán felmerült problémák 
megoldására.  

 
6. Megrendelő rendszeresen ellenőrzi képviselője útján a Vállalkozó által végzett 

tevékenységet. A vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat hibajegyzékben rögzítik. 
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Vállalkozó köteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat kijavítani, illetve 
megszűntetni. Ha a Vállalkozó a javítást írásbeli felszólítás ellenére sem végzi el, úgy azt a 
Megrendelő harmadik féllel végezteti el és ennek költségét a Vállalkozó számlájának 
összegéből levonja. 

 

7. Vállalkozó Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítási jog nem terjed ki a 
tevékenység megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé. 

 
8. Ha Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt 

figyelmeztetni. Ha azonban Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, 
Vállalkozó a Szerződéstől elállhat, vagy a feladatot Megrendelő utasításai szerint, a 
Megrendelő kockázatára elláthatja. 

 

9. Amennyiben Vállalkozónak a Szerződésben nem szereplő, de a teljesítéshez szükséges 
egyéb információra van szüksége, köteles az információ igényéről Megrendelőt 
haladéktalanul értesíteni. Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó által észszerűen kért, a 
szerződésszerű teljesítéshez szükséges minden információt késedelem nélkül Vállalkozó 
rendelkezésére bocsátja. 

 

10. Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, mely 
a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. 
Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak következményeit a Vállalkozó 
viseli. 

 

11. Vállalkozó jogosult alvállalkozókat alkalmazni. Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozók 
munkájáért úgy felel, mintha azt maga végezte volna. 

 

12. Amennyiben bármelyik fél megszegi a tájékoztatási és együttműködési kötelezettségét, 
köteles a másik Fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való 
felelősség általános szabályai szerint megtéríteni. 

 
13. Vállalkozó vállalja, hogy a munkákat az érvényes Magyar Szabványnak és technológiai 

előírásoknak megfelelően I. osztályú minőségben végzi. A Vállalkozási Díj összege az I. 
osztályú teljesítésre vonatkozik.  
 

14. Vállalkozó kötelessége a behajtáshoz szükséges engedély kiváltása. 
 

15. Vállalkozó rendelkezik a feladat ellátásához szükséges szakmai tapasztalatokkal, anyagi, 
technikai és személyi feltételekkel, hatósági és környezetvédelmi engedélyekkel, illetve a 
vonatkozó szakmai- és jogszabályok ismeretével. 
 

16. Megrendelő vállalja a Hulladék gyűjtését és bepakolását a konténerekbe, figyelembe véve a 
konténer környezetének tisztaságát és a szóródásmentes szállítás előkészítését.  
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VI. Kötbér 

1. Késedelmes teljesítésnek minősül az, ha Vállalkozó keddi 10:00 óráig nem kezdi meg a 

konténerek kiürítését. Ilyen esetben Vállalkozó késedelmi kötbért fizet, mely az elszállítás 

nettó értékének 1%-a/minden megkezdett 30 perc. 

 

2. Vállalkozó hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a 

szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Hibás 

teljesítés esetén Megrendelő érvényesítheti a Ptk-ban illetve más jogszabályokban 

megállapított szavatossági jogokat.  

 

VII. Kapcsolattartás 

1. Jelen szerződés teljesítése során Felek részéről kapcsolattartásra jogosult személyek 

megnevezése: 

 Megrendelő részéről: 

  Név: Vasvári Ede 

Telefonszám: +3630/569-5332 

e-mail: vasvari.ede@vacholding.hu 

 

 Vállalkozó részéről: 

  Név:  

Telefonszám: +36 

e-mail:  

 

Felek a Szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről kötelesek egymást 

haladéktalanul, írásban értesíteni. Írásos értesítésnek minősül a levél és az e-mail. 

3. A szerződés teljesítése során tudomásukra jutott információkat Felek kötelesek üzleti 

titokként kezelni. 

VIII. Záró rendelkezések 
 

1. Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók és megfelelően 
alkalmazandóak.  
 

2. Szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése kizárólag írásban, a Felek egyetértésével 
lehetséges. 

 
3. Felek esetleges vitás ügyeiket egyeztetés útján rendezik, ennek eredménytelensége esetén a 

jogviták eldöntésére – hatáskörtől függően – kikötik a Váci Járásbíróság kizárólagos 
illetékességét. 

mailto:vasvari.ede@vacholding.hu
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4. Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és közös értelmezés 
után, helybenhagyólag aláírják. Jelen szerződés 2 megegyező, eredeti példányban készült el, 
melyből Megrendelő és Vállalkozó 1-1 eredeti példányt átvettek.  

 
 
Kelt: Vác, 2022. 
 
 
 
 
 
……………………………………………. 
 Megrendelő 
 Váci Városfejlesztő Kft. 
 dr. Varga Borbála, ügyvezető 

 ……………………………………………. 
 Vállalkozó 
  
  

 


