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ALVÁLLALKOZÓI szn nzÓuÉs

NYÍRW Nonproíit Kft
4400 Nyíregyháza, Tüér ltpa24
l5-09-060275
10363315-2-15
11744003-20580023
OTP Bank Nvrt.
Petró Arpád üs,.vezetó

mint kizfuólagos közszo]gáltató a továbbiakban: Közszolgáltató

másrészról a

KözMúGENERÁLKft.
4400 Nyíre$/háza, Nádor u. 64.
15-09_069005
13223490-2-15
107 000048-24287306-5 1 1 00005
CIBBANKZRT,
Kiss Gábor ügrvezető

mint alvíüalkozó - a továbbiakbaa: Alvállalkozó - köZött a mai napon, az alábbi felételek mellett:

I. A szelz ódé§ tárgya

I.1, A Felek a szeródés elóznényeként rögzítitq hogy Kőzszolgáltáó Nyíreryháza Megyei Jogú város
Önkormányzatával 2021. máícius 04. íapján kelt köz§zolgáltatói szerzódés módosítása megnevezésű iratban
rögátették, hogy a wYÍnW Nonprofit Kft. a nem köznűvel ö§sze$,újtött házíi ííÁsi szenn},\r'2 be§rujtésére
vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátásáía j ogosult. Az ebben foglaltak szerint, valamint Nyíregyháza Megyei Jogl
Város Önkornányzata Kózg}.rilésének a nem köZmúvel összesójtött háZtartási szennyviz begyújésére vonatkozó
helyi köZszolgáltatásról gzólő 6Dol3. (tr.15.) KGY rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján Közszolgáttaió
kizrárolagosan jogosult és egyben köteles a NyíregyháZa Meryei Jogtl város közigazgatási területén található
ingatlanokon keletkezett nem közművel összeg},tljtött háztaúísi szennyvíz gyűjtésúe, begyújtésére, szállíására
és ártálmatlaníó helyen tö'rénö elhelyezésére.

I.2. Közsmlgfltaó a Kbt. l12, § (1) bekezdés b) pontja szerint nyílt közbeszerzési eljáíást foiytatott le a nem

ellen§Zolglá]taést tartalmazó ajáílatot az Alvállalkoá nyljtotta be, lgy kerüt sor jelen alvállalkozói szerzödés
megkötésér9.
Szerzódő Felek megállapítjálq és jelen szeródés aláirásával is megerósítit hogy a közbeszerzési eljárás etjárást
meginüó felhívása, a hozzá kapcsolódó közbeszerzési dokumentum, valamint Alvállalkozói ajárrlat jelen
szerzódés elvíla§Zthatatlan ftszét képezi, így a jelen szerződésben nem, vagy nem kellöen szabélyozot|
kérdésekben ezen dokumentumokban loglaltak az irárryadók.

A Közszolgáltató jelen megállapodásban foglalt feltételek
közszolgáltatási részfeladatok elláíisával:

Nem köZművel összeg},űjtött háztartá§i szennyvíz:

mellett megbízza Alvállalkozót az a|ábbi

. begyújtése.

. száIlítáSa.

. ártalomm€nteseIhelyezése.

. a közszolgáhaló nevében történó szállítólevél és átvételi elismervény és/vagy számlakibocsátás,
közszolgá ltatási dijak beszedese.

I.5. Közszolgáltaó az ügyfélszolgálati tevékenységet (bejelentések
nyilvántarási rendszer működtetését saját maga láüa el.

fogadrása, panaszkezelés), valamint a

U
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i,6, Alvállalkozó ki.jelenti, hogy a Rendelet éS a Közszolgáltatói szerzódés módositásának tartalmát megismene.
a7l aZ álíala vál]alt a]vá]la]kozói ter,ékenység vonatkozáSában magám néZvc kötelezónek fogadja el. A
Kózszo lgáltatói szerzódés j elen nleeá llapodás e lvá lasahatatlan Iészét képezi,

IL A szerzódés időtartama
Szerződö íblek az alválla]kozói szerzódést 2022. íebruár 01. napjától - 2023. január 3l. napjáig terjedó
határozott idötaftamra kötil(.

IIl. Az Al\,állalkozó nyilatkozata

ll1.1 . Alvállalkozó jelen szolzódés a]áí.ásával kijelenti, hogy .Lz á]tala vá]lalt közszolgáltatáS ellátására yonatkozó

.jogszabáll,i íbltételekke], hatósági engedélyekkel, engedélyezett telephellyel, a köZszolgáltatáshoZ sZúksege5

.jánnűpalkkal. a kömyezeti kfuok bekövetkezéSe esetén az azonna]i beavatkozáshoZ szükséges felszerelésekkel és
eszközökkel, a köZszolgáltatáS ellátáSáhoZ SZiikséges létSZámú képzett szakemberekkei rendelkezik.

Ii1.2. Alválla]kozó kijelenti, hogy, a.jelen szerződésben meghatfuozolt idóLaíamía és feltéteiekkel vállalja a
szelzódés l. pontjában megieiö]t közszol_qáltatás teüesitését.

lv, A KöZszoIgáltató fe|adatai é§ kötelezettségei

lV,l . A Közszolgáltató köteles aZ alvállalkozói íéladatellátáshoz szükséges iolbrnráció beszerzésére és folyamatos
s7o]gáltatására.

lV.2. A Közszolgáltató naponta - tételes egyeáetés mellett írásban rendeli meg az alvállalkozói feladateliátáSt.
AjánlatkéIó az egyeztetéS Során tájékoZtatást nyújt aZ adott igénybevevöre vonalkozó díitételíó], a dokumentálás
módiáróL,

v. AZ Alvállalkozó feladata és kötelezcttségei:

V.l. Alválla]kozó köteles a Közszolgáltató nevében - adoü esetben - szá]lítólevelet és átvételi elismervénlt
kiállítani vag1,, a köZszolgáltatási dí.iat szánla ellenében az igénybe vevóktől beszedni. Köteles továbbá a
köZvetitett szolgáltatásként biáosjtott megsemmisítésfól szóló b]ankettaszerzódéSt a KöZsZolgáltató neYében e5

felhatalmaZása alapjiin megkómi.

Alvállalkozó köteleS a KöZsZolgá]taaótó] kapott dokumentumokat, nyomtatványokat a KöZszolgáltató
irán\,mutatása a]apján, a számvite]i fig_velem betartása mellett kezeIni.

V-2, Ajánlattevó köte]es kimutatást készíteni (elszámoló lapok) a begyűjtött és áfiaImatlanításIa átadott hááanási
szenn)"víZ mennyiségéró] és a pontos begyűjtési helyról az alábbi bontásban:

. a ]akosságtó] beszá]]itott tételek.

. a köZülettő] beszál]ított tételek.

V- j, Az e]számoIó ]apoknak tételesen tartalmazniuk ke1l a végzett szolgáltatások adatait:
. teliesités ideje,
. szo]gáhatást igérrybe vevó neve. cime.
o elszállított menn,Yiség (m.).
. í]Zetett öSSZeg,
. készpénzes számla. száliitólevéI és átvételi elismervény száma.

V.4. A szerzódés te]jesítése során AlválIaIkozó jogosult reljesítési segédet, közreműkódót igénybe venn i.

vl. Ah,állalkozói díj, pénzügyi elszámolás
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M_l. Szerződő felek megállapodnak abbarr, hogy az alvállakozói üj Nyíregyhfua Megyei Jogrl Város

öntormfuyzatu Közgdilésének a nem köműVel összegyűjtött háááíiási szennr,íz begyűjtésére vonatkoó helyi
közszolgáltatásról szóló 6/2013.(II.15.) önkormányzati rendelete 9. § (1) és (2) bekezdésében rógzített Űjalrnak az
alvállalkozói ajránlattal nöYelt mértéke.

Alvállalkozói díi sámítási
Közszolgáltatási díj

VI.2- Az alvállalkozói díj a (szerződéskötés) napján érvényes díjtételekkel számítottan:

Rendelet §zerint alkalmazott közszolsáltatási díi AlválIalkozói díi

l .l04 Ft/m3+Áfa ftözület) 2.189.- F't/m3+Áfa

994 Fvm3+Áfa oakossás) 2.01g.- FtJm3+Lía

Alvállalkoó tudomásul veszi, hogy a Rendelet díjtételeinek megváltozása esetén az alvállalkozói díjszámítás
alapja a mindentori haályos rendeletben foglalt díjiétel,

VI.3. Szerzfiő Felek havi elszámolásban átlapodnak meg akként, hogy üírs/hónapot követó két mmkanapon
beliii iátutalásos fizetésnél a szállítólevelek, átvételi elismervények másodpéldányát, illetóleg elszámoló lapok
kitöltött péld,ányait éúadja a Közsznlgáltató réSzére, kivéve a készpénzes fiZetés esetén kiállított sámlákat.
KőzsZ§lBéltAtI M Énadást kóvető 5 munkaíapon beliil ellenórzi az átvett dokumentumokat és igazolia a teljesítést,
vagy hiánpótlást kér. Amennlben az Alyállakozó a hiánypótlá6t a kézhene:teftől szímított két munkanapon
belül nem teljesíti, a Közszolgáltató csak a hiánytalalul alátalJÉ;súott te]jesítést fogadja el. Amennyiben a
KöZsmlgílI3;tó az Alvállakozó hibájából nem tud az adatszolgáltatási kótelezett§égének eleget tenni, a
KöZsmlgáltatót tefheló bírság az Alvállalkoát terheli.

A készpénzes számlák esetében az Alvállalkozó köteles heti 2 alkalommal, hétfö és csütörtöki napokon délelött
10.00 órág a Közszolgáltató részére a gemesi.eszter@ivirw.hu és a kovacs.maria@nvirw.hu e-mail címekre
megktildeni a készpénzes sámlákat szkennelt formában, annak érdekébeíL hogy az általános forgalmi adóról szóló
2007 - éYi cxxv . törvény 10. mellékletének 3. pon§ában foglaltak szerinti NAV adaiszolgIíLltaási
kötelezettségének hatráridőben a KöZszolgáltató eleg€t tegyen, melyet az Alvállalkozó kötelezően tudomásul vesz.
Ameruryiben a hétió és csütörtöki napok nem munkanapra esnek, akkor az Alvállalkozó az ad, mege],őző
munkanapon köteles a készpénzes számlákat megkiildeni a Közszolgáltató részére.

VI.4. A Közszolgáltató által kiadott teljesítésigazolás birtokában Alvállalkozójogosult a havi teljesítését l5 napos
fizetési határidövel szétra]éyai az általános forgalmi adóról smlő 2007. ér,i CXXVtr, törvény 58. § (1)

bekezdésében foglaltaknak megfelelöen. A teljesítési idó megery€zik a fizetési hatíridővel.

vI.5. AZ Alvállalkozó által beszedett szrim]Iák ellenértékét Alvállalkoá köteles a Közszolgáltató kiilsó
pénzáraként kezelni akként, hogy a havonta beszedett összeg mindaddig a ktilsó pénz|ífban marad, amig az
Alvállalkoá a havi szímQiát ki nem bocsátja. A számla kibo€sátá,sának napjával az előzó hónapban beszedett
pénzösszeg egyösszegrl résztöílesztéséként keriiü beszá,lTításra a kibocsálott szénnléha. A számla fennmaradó
rés7Át aKözszolgiLltató a szímla kibocsátasát követö 15 napon belül az Alvállalkozó CIB BANK zrt-nél vezetett
1070000048-24287306-51100005 sz{mú bankszámlájára történó álutalással fizeti meg. A Szerzódó Felek
rögzítilr hogy az ellen§zolgáltatás teljesítésére a Ptk. 6:130 § (1) * (2) bekezdése is irányadó.

VI.6. Szerádö felek rögzítik, hogy fiZetési kés€delem esetén a Ptk. szabályai keriilrrek alkalmaásra.

VIL Az Alvállalkozó felelőssége:

Az Alvállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek telesítésééft teljes körú felelósséget vállal. Az
Atvállalkozó a kötelezettségei megszegése folytán és az abból adódóan keletkezett káít köteles megtéfiteni.

3
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A KöZmú GeneráI Kli. jeien szerzódésbe ibglalva nl,ilatkozik, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igény,be

a közbeszerzési e]jáIásban elóín kizáró okok hatálya alatt álló alvá]lalkozót. (Kiss , Közmú Kft,. ,1.100

N} íIeg),háza. Bocskai út 5. képviselő: Kiss Györgyné, K iss Gábor ügyvezetők. adószám: I298648ó-2- l 5),

V ltt. Eg},üttln űködés, kapcsolattartá§

Vtll,t. Szerzódó í'e]ek kötelezik uragukat alTa. hogy jelen szerzódés teljesítése során mindenkor figyelernnel
lesznek egymás érdekeire, és lehetőségeire. a jóhiszenűSég és aZ együttmüködéS kölcSönös kötelezettségének
fig) elenrbevételével járnak el,

VIlI.2, SZerZódó fe]ek rendszeresen táiékoztatják egymáSt a je]en szerzódés táIgyáva] öSszefuggó aktuális
esemén.vekró|. VáItozásokól, döntésekról, Szerzódó felek kötelesek haladéktalanul tájékozatni egymást. a jelen
szerzódésben kifejezetten nem lendezett minden olyan kerdésrói. amely a szerzódés teijesítésére kihatással lehet.

Közszolgáltató áltaI kapcsolattartá§ra kije|ölt §zemély:
név: Kovács MáTia
beosztás: beszerzési csopoítveZető
teleí'onszám: 30,'696- 1 859
e-mail : kol,acs.maria@nyirvv,hu

Alvállalkozó által kapcsolattartásra kijelölt szcmél},:
név: Megvcsi Anna
beosáás: adrninisárációs munkatárs
teleionszám: +3 6 30 1399 -894 1

e-mail:

lx. A Felek rögzítik a Kbt. 1,13.§ (3) bekezdése alapján. hogy a KöZszolgáItató köteles a Szerzódést felmondan].
ha

a/ aZ Alvállalkozó vonatkozásában köZvetetten vagy köZvetlenül 25%-ot mcghaladó tuIajdoni részesedést
szerez valamely olyan.jogi szeméJy vagy személyesjoga szelintjogképes sZeNezet. amely nem |elel meg a Kbt-
62. § (1) bekezdéS k) pont kb) aiponúában meghatáíozott feitéte]eknek.

b) az Alvállalkozó köZvetetten vagy közvetlenü] 25%-01 meghaladó lulajdoni lészesedést szerez valamel}
oly-an _jogi személy vagy szernélyes joga szerint jogképes szervezetben. amely nem felel nreg a Kbt. 62, is ( l )
bekezdés k) pont kb) aIpondábar meghatározott fe]tételeknek.

x. A Fetek a Kbt.136.§ (1) bekezdése alapján rögzítik, hogy a Kózszoigáltató nem íjzet" illetve számol el a
szerzódés teljesítésével öSszefliggésben olyan költségeket. melyek a Kbt. 62, § (I) bekezdés ka-kb) alpontia
szeíinti feltételeknek nem rnegfeleló társaság tekintetében merülnek fe]. és nrely,ek az Alvállalkozó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
AZ Alvá]lalkozó köteles a szeíZődés telieSítéSének teljeS idótartama alatt tulajdonoSi SzerkeZetét a KöZSZoIgáltató
számára megismerhetóvé tenni és a Kbt, J;13, § (3) bekezdés szerinti ügyletekó] a KöZszolgáltatót haladéktalanu]
éItes]'teni,

xI. Titoktartási kótelezettség, adatyédelem

XI.]. Alvál]a]kozót jelen szerzódés teüesítése solán titokartási kötelezettség terheli az Közszolgáhatóva].
valamint annak tevékenységével kapcsolatosan tudomásáfa .jutott valarlennyi adat. intbrmáció, ismeret
vonatkozásában,

Xl.], A]vállalkozó köteleS a.ielen szerzódéS tcljesítése soÉn tudomásáIa j utot1 - a Polg&i Törvénykönyvró] szóló
20I3, évi V, töívén), 2;47, §-ának (1 ) bekezdésében meghatfuozott - üZ]eti titkot megőrizni_

X1.3. Alvállalkozó kötelezettséget válial arra vonatkozóan. hogy jelen szelzódés teljesítése soIán birtokába jutott
bármeiy infomációt. dokuínentációt kizárólag a sZeIZődés teljesítéséIe használja fe], és azokat ajogszabályokban
tbglaltaknak, illetve a felek közt szüietett megállapodásnak megfelelóen kezeli a teljes büntetójogi és polgáI.Jogi
felelőssége mel]ett. illetve a Közszolgá]tató előzetes ííásos hozzájárulása né]kül nem hozza harmadik fél
tud0111ására.



XI.A. Alvállalkom kőteles gondoskodni anóI, hogy abizalmas fuformációkat és aZ tlzleti vagl sml'gálíatói titkot

az §§§tleges kózremúködó, teliesítési segéd vagy alvállalkozó is bizalmasan kezelje.

XI.5. Szeródó Felek az információs önrendelkezési jogról és az információs szabarlságról szóló 2011. éü CX[.
törvényben, illetve az Európai Parlarrent és a Tanács (EU) Z0161679 Rendeletében (GDPR) foglaltak szerint
kezelik, és továbbítják a szerződés i€ljesítésével, illetve a közszolgáltatís ryujtásával kapcsolatban náluk keletkeá
személyes és üzleti vagy szolgálati titkokat képezó adatokat.

x.6. Az adatot vagy lizleti és szolgtálati titkot kezeló fél felel minden olyan kír&t, amely a nem megfelelő
adatkezelés vagy adatvédolem fol1.tín a másik félnél va$, harnadik személyelrrrél keletkezik

xII. Kötbér

XI.1. Szerzódő felek a Ptk. 6:186. §- a rendelkeáseinek figyelembevételével Alvráitaikozó hibá§ illetve nem
teljesítése (meghiúsulás) esetére az alábbi kötbérfizeési kötelezettségben állapodnak meg:

Meghiúsulási kötbér:

Amennyiben a Szerződés teljesítése az AlvIíllalkozó érdekkörében febaeíült okból megsz{lnik, vagy ellehetetlenül,
az Alvállalkozó egyszeri meghiúsulási kötbéí fizetésere köteles. A kötbér a teljes nettó alvállalkozói dij 5 oÁ-a.

Amennyiben az Alvállalkozó részéról a szerzódésszegé§ a teljesítés megkezdését követöen következik be, úgy a
kötbér alapja a teljgsített időszakkal arányosal csökken.

Hibás teljesítési kötbér:

Amenayiben az Alvállalkoó nem megfeleló minöségben/mennyiségben (azaz hibásan) teljesíti a szerzódésben
vállalt kötelezettségeit, úgy a szerzódésszegésből fakadó eryéb kárrendezésen tul - hibris teliesítési kötbér
fizetésére köteles.

A kötbér a megrendelés szerinti nettó alvállalkoái díj 5 %-a.

XI1.2. Az alvallalkoá köteles az ingatlantulajdonos bejelenésere alapítottan az ajánlatkérövel egyeztetett
időtaítamon belül a szolgáltátást elvégezni.

XU.3. Amennyiben az ajánlatkáóvel egyeztetett időpontban neki felróható okból a szolgáltaíiist nem végzi el vagy
késve teljesiti, az elínulasztott vagy késedelrnes szolgáltatásért alvállalkozói dijat nem saámolhat fel. A Szerzódő
Felek a mulasáris tényét jegyzókönyvben rögátik.

XII.4. Az esedékessé vált kótbért a Közsmlgáltató jogosult kisám|Évni az Alvéú|akozó felé, aki köteles a sZfu a
összegót a számla kéáezvételéíől szfulitoít 15 napon belüI a Közszolgáltátónak átutalá§sal megfizetni.

XIILA szerződés módosításe, m€g§züntetése

xüI- 1 . Jeleü szólz ódés módosítrá§a" kiegészítése csak írásban, szerzódó felek kölcsönö§ egyetéítésével töíténhet.

XIII.2. A Felek a Szeftódést a másik fél sűyos szeródésszegése eseténjogosultak irasban, a ftá§ik félhez intézett
|rásbeli nyilatkozattal, azonnali batállyal felmondani. Súlyos szerzódésszegés az, ha valamelyik fel magatartásával
a szerzódés teljesitését, eredményességét veszélyezleti, vagy a mrásik fél szerzödéses érdekeitjelentósen sérti.

XIII.3. A Közszolgáltátó tevékenységének megsziintetése, vagy egyéb olyan esetben, amely a szerződés téLígyat a
Közszolgáltató részeról okafogyoM tesÁ, a jelen szerzódést Megrendelő 30 napos felnondási idővel
felrnondhafa, anélkül hogy az Alvállalkozó ezen okból krártéfitesre tarthatna igényt.
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XIV. Záró és vegyes rendelkezések

x IV_ 1 . Jelen szelzódésben nen. vag;, nenr kellően szabál1,ozott kérdésekben a vizgazdáJkodásról szóló 1995. et i

LVlt, törvény. továbbá a nem közműve] összegyújtött hááartási szennyviz begyújtésére vonatkozó
köZszolgáltatáSi tevékenység IésZletes szabályai{ól szóló ,155/20 ] 3. (xI.29.) Konn. Iendelet. il]etve NyíIegyháZa
Megyci Jogú Város Önkormányzata KöZgyliléSének a nem köZmüvel öSszegyűjtött háZtafiáSi Szenn_\\lz

beg!,újtéséIe vonatkozó helyi közszoIgáltaásró] szóló 6/20t3. (1I.15,) KGY rendeIete, a Polgári Törvénykönyvlól
szóló 20l3, évi V, törvény és a Kbt, rendelkezései az irányadóak.

xlv.2. SZeíZödő felek kötelezeftSéget vá]la]nak ana, hogy a köZöttük fe]merüJő esetleges jogvitát - aZ

eg},iiftmíiködé5i kötelezettség mellett - e]Sősorban tárgyaIásos úton próbálják meg rendezni. Enngk meghiúsuláSa

esetére a pefiárgyértéktól fuggöen aiávetik magukat a Nyíregyházi Járásbíróság. illetve a NyíIeg}házi
TöIvényszék kizárólagos illetekességének.

Jelen szelzódéSt a felek. mint ügyleti akaratutrOak mindenben megt'elelót elolvasás és értelmeZés után,
jóváhagyólag í.rák a]á,
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