
amely létrejött egyrészről:

Név
Székhely:
Cégiegyzékszrirn:
Adószám:
Bankszámlaszám:
számlavezető:
Aláírásnál képviseli:

Név
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószán:
Bankszámlaszám:
számlavezetó:
Aláírásnál képviseli:

ALVÁLLALKOZÓI SZEXZÓOÉS

NYÍRW Nonproíit Kft.
4400 Ny íregyház a, Tizér utca 2-4
15-09-060275
l03633I5-2-15
1 1744003_20580023
OTP Bank Nytt.
Dr. Pazonyi Péter ügyvezető

Közmű Generál Kft.
4400 Nyíregyháza, Nádor u. 64.
l5_09-069005
13223490-z-15
1 07 000048-242,873 06-5 1 1 00005
C]B BANK ZRT.
Kiss Gábor üryvezető.

mint kizírólagos közszolgálíatő - atovábbiakban: Közszolgáltató -
másrészről a

nint alvá|lalkozó - a továbbiakban: Alvállalkozó - között a mai napon, az alábbi feltéte|ek mellett:

I. A szerződés tárgya

I.1 . A Felek a szerződés előzményeként rögzítik, hogy Közszolgáltató Nyíregyhráaa Megyei Jogú Város
Önkormányzatáva| 202l. március 04. napján kelt közszolgáltatói szerződés módosítása megnevezésű
iratban rögzítették, hogy a NYIRW Nonprofit Kft. a nem közművel összegyújtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátására jogosult. Az ebben foglaltak szerint, valamint
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a nem közművel összegyűjtött
háLzíartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltaásról szóló ói2013. (IL15.) KGY
rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján Közszolgáltató kizarólagosan jogosult és egyben köteles a

Nyíregyhráaa Megyei Jogu Y átros közigazgatási területén található ingatlanokon keletkezett nem
köznrűvel összegyűjtött binlrrtási szennyvíz gyűjtésére, begyűjtésére, szállításiá,fa és ártalmatlanító
helyen történő elhelyezésére.

1.2. Közszolgáható a Kbt, l l2. § (1) bekezdés b) pontja szerint nyílt közbeszerzési eljárást folyatott le
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyújtése tárgyában. mely soán a legalacsonyabb
értékű ellenszolgáltaást tartalínazó ajánlatot az Alvállalkozó nyújtotta be, így került sor jelen
alvállalkozói szerződés megkötésére.
Szerzódő Felek megállapítják, ésjelen szerzódés aláírásával is megerósitik, hogy a közbeszerzési eljárás
eljárást megindító felhívása, a hozzá kapcsolódó közbeszerzési dokumentum, valamint Alvállalkozói
ajáLrrlatjelen szerzódés elválaszthatatlan részét képezi, igy ajelen szerződésben nem, vagy nem kellően
szabályozott kérdésekben ezen dokumentumokban foglaltak az irányadók.

A Közszolgáltatő jelen megállapodásbarr foglalt feltételek melleít megbizza Alvállalkozót az alá6bi
közszolgáltatási részfeladatok elláásával :
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Nem köznrúvel összegyűjtött háztartási szennyvíz:
. be€},{ijtése
o sállítiása
o ártalommenteselhelyezóse.
. aközszolgá|1a'tő nevében történő szállitólevél és átvételi elismervény és/vagy számlakibocsátás,

közszolgáltaási diia,k beszedése.

I.5. Közszolgáltatő az üg5télszolgálati tevékenységet @ejelentések fogadása, panaszkezelés), valamint
a nyilvántarási rendszer működtetését saját maga látja el.

I.6. Alvállalkozó kijelenti, hory a Rendelet és a Közszolgráltatói szerződés módosításának taítallalát
megismerte, azt az általa váIlalt alvállalkozói tevékenység vonatkozÁsában magáta nézve kötelezőnek
fogadja el. A Közszolgrá,ltaói szerződés jelen megállapoűs elválaszüatatlan részét képezi.

II. A szerződés időtartama
Szerződő felek az alvá.llalkozói szerződést 2023. február 01. napjától - 2O24. janlár 31. napjáig
terjedő haüározott időtartamra kötik.
A szerződés megkötésének a feltétele: Az a]vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig
igazolni (saját tulajdon esetén forgalmi engedély, bérlet esetén bérleti szerződés bemutatásával), hogy
rendelkezik legalább két darab 5 m3-es speciális tarlálykocsival.

III. Az Alvállalkozó nyilatkozata

Itr.1. Alvállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti,hogy az általaváilalt közszolgáltatás ellátásrára

vonatkozó jogszabályi feltételekkel, hatósági engedélyekkel, engedélyezett telephellyel, a
közszolgráttat"áshoz szükséges járműparkkal, a kömyezeti károk bekövetkezóse esetén az azofÍtal|,

beavatkozáshoz szükséges felszerelésekkel és eszközökkel, a közszolgíllatíls elláásához sziikséges
|étszámú képzett s7-akemberekkel rendelkezik.

III.2. Alvállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott időtartamra és feltételekkel
vállalja a szerződés I. pontjában megielölt közszolgáltaás teljesítését.

IV. A Közszolgáltató feladatai és kötelezettségei

IV,1. A Közszolgáltató köteles az alvállalkozói feladatellláshoz sziikséges információ beszerzésére és

folyamatos sznlgáltaásár a.

lV.2. A Közszolgáltató naponta - tételes esieztetés mellett - írásban rendeli meg az alvállalkozői
feladatellátást, Ajánlatkérő az egyeztetés során ájékoztaást nyújt az adott igénybevevőre vonatkozó
díitételről, a dokumenáás módjr{ról.

V. Az Alvállalkozó feladata és kötelezettségei:

V.1. Alvállalkozó köteles a Közszolgáltató nevében - adott esetben - szállítólevelet és átvételi
elismervénl kiállítani vag a közszolgáltatísi d{iat szá,rnla ellenében az igénybe vevőkíől beszedni.

Köteles továbbá a közveűtett szolgáltaásként biáositott megsemmisítésről szóló blankettaszerződést a

Közszolgáltató nevében és felhata]mazísa alapjan megkönri.

Alvállalkozó köteles a Közszolgáltatótó| kapott dokumenfumokat, nyomtatványokat a Közszolgáltató
irrinynutatrisa alapjrárr, a szímviteli fegyelem betaítása mellett kezelni.
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V.2. Ajanlattevő köteles kimutatást készíteni (elszámoló lapok) a begyűjtOtt ós ártalmatlanításra átadott
háztartási szennynlíz mennyiségéről és a pontos begyüjtési helyől az alábbi bonásban:

o a lakosságtól besál|ított tételek,
o a közülettől beszállitott tételek.

V.3. Az elszámoló lapoknak tételesen tartalmazniuk kell a végzett szolgáltatások adatait:
. teljesítés ideje,
o szolgáltatást igénybe vevő neve, címe,
o elsállított mennyiség (m3)
. fizetett összeg
o készpénzes számla, szállíólevél és átvételi elismervény száma

V.4. A szerződés teljesítése során A|vállalkozó jogosult te|jesítési segédet, közreműködőt igénybe
venni.

VI. Alvállalkozói díj, pénzügyi elszámolás

Vl.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az alvállalkozói díj Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének a nem közművel összeglnijtött h,íáartasi szenttylttz begyűjtésére
Vonatkozó he|yi közszolgálta6sról szóló 6/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete 9. § (l) és (2)
bekezdésében rögzíteü díjaknak az alvállalkozői ajánlattal növelt mértéke.

Alvállalkozói számítási
Közszolgáltatási díj

+) 1.596._ Ft/m] +ÁFA

VI.2. Az alvállalkozói dii a (szerzódéskötés) napján érvényes díjtételekkel számítottan:

Rendelet szerint alkalmazott közszolqáltatási díi Alvállalkozói díi

l .l 04 Ftlm3+ÁFA (közület) 2.700.- Ft/m3+ÁIA

994 Ft/m3+ÁFA (lakossis) 2.590.- Fün3+ÁFA

Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy a Rendelet díjtételeinek megváltozása esetén az alvállalkozói
díjszámitás alapja a mindenkori hatályos rendeletben foglalt díjtétel.

VI.3. Szerződó Felek havi elszámolásban állapodnak meg akkónt, hory Lá,rgyhónapot követő két
munkanapon belül átutalásos fizetésnél a szállítólevelek, átvételi e|ismervények másodpéldányát,
illetőleg elszámoló lapok kitöltött példányait átadja a Közszolgáltató részére, kivéve a készpénzes
fizetés esetén kiállított számlákat. Közszolgáltató az átadást követó 5 munkanapon belül ellenórzi az
áwett dokumentumokat és igazolja a teljesítést, vagy hianypótlást kér. Amennyiben az Alvállalkozó a
hirinypotltást a kéáezvételtől szímítoü két munkanapon belül nem teljesíti, a Közszolgáltató csak a
hiánytalanul aláüámasztott teljesítést fogadja el. Amennyiben a Közszolgáltató az Alvállalkozó hibájából
nem tud az adatszolgáltatáSi köte|ezettségének eleget tenni, a Közszolgáltatót terhelő bírság az
Alvállalkozót terheli,

A készpénzes szánlá,k esetében az Alvállalkozó köteles heti 2 alkalommal, hétfö és csütörtöki napokon
délelótt l0.00 óráig a Közszolgáltató részére a gqlcsi.eszter|!!!ryi$_!!! és a szerrnyviz(@n_"-it"yv,hu e-
mail címekre megküldeni a készpénzes számlákat szkennelt formában, annak érdekében, hogy az
általános forgalmi adóról sző|ő 2007, évi CXXVII. törvény l0. mellékletének 3. pontjában foglaltak
szerinti NAV adatszolgáltaási kötelezettségének határidőben a Közszolgáltató eleget tegyen, melyet az
Alvá]lalkozó kötelezóen tudomásul vesz.
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Vi,4. A Közszoigáltató által kiadott teljesítésigazolás birtokában Alvállalkozójogosult a havi teljesitését

] 5 napos fizetési határidővel száml'iuni az általános forgalmi adóról szőlő 2007 . évi CXXVII. törvény
58. § (l) bekezdésében foglaltaknak megfelelőerr. A teljesítési idő megegyezik a íizetési határidővel.

VI.5. Az Alvállalkozó által beszedett számlák ellenértékét Alvá]lalkozó köteles a Közszolgáltató külső
pénztáraként kezelni akként, Irogy a havonta beszedett összeg mindaddig a külső pénztarban marad,
amíg az Alvállalkozó a havi számláját ki nem bocsátja. A számla kibocsátásának napjával az elóző
hónapban beszedett pénzösszeg egyösszegű résztörlesztéséként kerül beszámításra a kibocsátott
szám|ába. A számla fennmaradó részét a Közszolgáltató a számla kibocsátását követó 15 napon beliil
az AIvállalkozó ClB BANK Zrt-nél Vezetett l070000048_24287306-51 l00005 számú bankszámlá.iára
töfténó átutalással fizeti meg.
A Szerződó Felek rögzítik. hogy az ellenszolgáItatás teljesítésére a Ptk. 6:130 § (l) (2) bekezdése is
ir,ányadó.

VI.6. Szerződó felek rögzítik. hogl,fizetési késedelem esetén a Ptk. szabályai kerülnek alkalmazásra.

VII. Az Alvállalkozó felelőssége:

Az Alvállalkozó a jelen szerzódésberr foglalt kötelezettségeinek te!ieSítéséért teljes körű felelősséget
vállal. Az Alvállalkozó a kötelezettségei megszegése lolytán és az abból adódóan keletkezett kárt
köteles megtéríteni.

VIII. Együttműködés, kapcsoIattartás

Vll1.1. Szerződő felek kötelezik nragukat arra, lrogy jelen szerződés telj€sítése során mindenkor
figyelemmel lesznek egymás érdekeire, és lehetőségeire, a_jóhiszeműség és az együttműködés kölcsönös
köte l ezettsé gének fi gy.''e lem bevéte l éve l j árn ak e l.

VIII.?. Szerződő felek rendszeresen tájékoztatják egymást a jelerr szerzódés tárgyával összefuggő
aktuális eseményekról, változásokról, döntésekről. Szerzódő felek kötelesek haladéktalanul tájékoztatni
egymást, a jelen szerzódésben kifcjczctten nen rendezett minderr olyan kérdésről. alnely a szerződés
teljesítésére kihatással lehet.

Közszolgáltató által kapcsolattartásra kijelö|t személy:
név: Kovács Mária
beoSZtás: beszerzési csopoltvezetó
teleíonszám: 30/696-I859
e-mai1 : kovacs.maria(@nyin,v.hu, szennyviz@nyirw.hu

Alvállalkozó által kapcsolattaftásra kijelölt személy:
név: Megyesi Anna
beosztás: adrninisarációs munkatárs
telefonszám: +3ó 30/399-894 l
e-mail: ]":. " 

, ,,:

IX. A Felek rögzítik a Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapján. hogy a Közszolgáltató köte|es a szerződést
fe[mondani. ha

a1 az Alvállalkozó vonatkozásában közvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerezvalamely olyanjogi személy vagy személyesjoga szerintjogképes szervezet, an]ely

nem íblel rneg a Kbt, 62. § (J ) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek,

b) az Alvállatkozó köZvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot rneglraladó nrlaidoni részesedést szerez
valamely olyanjogi szerrrély vagy személ.vesjoga szerintjogképes szervezetben, amel1, nern lelel meg

a Kbt. 62. § ( l ) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek.
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X. A Felek a Kbt.l36.§ (1) bekezdése alapján rögzítik, hogy a Közszolgáltató nem fizet, illetve számol
el a szerződés teljesitésével ósszefiiggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (l) bekezdés,ta-
kb) a|pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetóben merülnek fel, és melyek az
Alvállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasali.
Az Alvállakoző köteles a szerződés teljesítésének te|jes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a

Közszolgáltató számára megismerhetővé tenni és a Kbt.l43. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a
Közszolgáltatót ha|adéktalanul értesíteni.

XI. Titoktartási kötelezeít§ég, adatvédelem

Xl.1. Alvállalkozót jelen szerződés teljesítése során titoktartási kötelezettség terheli az
Közszolgáltatóval, valamint annak tevékenységével kapcsolatosan tudomására jutott valamenrryi adat,
információ, ismeret vonatkozásában.

XI.2, Alvállalkozó köteles a jelen szerződés teljesítése soán tudomására jutott - a Polgári
Törvénykönyvről szóló 20l3, évi V.törvény 2:47. §-ának (l ) bekezdésében meghatározott - üZleti titkot
megőrizni.

X1.3. Alvállalkozó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy jelen szerződés teuesítése során
biúokábajutott bármely információt, dokumentációt kizőrőIag a szerződés teljesítésére használja í'el, és
azokat a jogszabályokban foglaltaknak, illetve a felek közt született megállapodásnak megfelelóen
kezeli a teljes büntetőjogi és polgádogi felelőssége mellett, illetve a Közszolgáltató előzetes írásos
hozzájáLrulása nélkül nem hozza harmadik fél tudomrisára.

XI.4. Alvállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a bizalmas információkat és az üzleti vagy
szolgáltatói titkot az esetleges közreműködő, teljesítesi segéd vagy alvá|lalkozó is bizalmasan kezelje.

XI.5. Szerződő Felek az információs önrendelkezési jogról és az irrformációs szabadságról szóló 20l l .

évi CXII. törvényben, illetve az Európai Paflament és a Tanács {EU) 20161679 Rendeletében (GDPR)
foglaltak szerint kezelik, és továbbítják a szerződés teljesítésével, il|etve a közszolgáltatás nyújtásával
kapcsolatban náluk keletkező személyes és üzleti vagy szolgálati titkokat képező adatokat.

XI.6. Az adatot vagy üzleti és szolgálati titkot kezelő fé| felel minden olyan kárért, amely a nem

megfe|elő adatkezelés vagy adawédelem folytán a másik félnél vagy harmadik személyeknél keletkezik

XIL Kötbér

X .l . Szerződő felek a Ptk, 6: l86. §- a rendelkezéseinek figyelembevételével Alvállalkozó hibás illetve
nem teljesítése (meghiúsulás) esetére az alábbi kötbérfizetési kötelezettségben állapodnak meg:

Meghiúsulási kötbér:

Amennyiben a Szerzódés teljesítése az Alválla|kozó érdekköreben felnerült okból megszűnik, vagy
ellehetetlenül, az Alvállalkozó egyszeri meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A kötbér a teljes nettó
alvállalkozói díj 5 %o-a. Amennyiben az Alvállalkozó részéről a szerződésszegés a teljesítés
megkezdését követően következik be, úry a kötbér alapja a teljesített időszakkal arányosan csökken.

Hibás teljesítési kötbér:

Amennyiben az Alvállalkozó nem rnegfelelő minóségberr/mennyiségben (azaz hibásan) teljesíti a
szerződésben vállalt kötelezettségeit, úgy - a szerződésszegésbőI fakadó egyéb kánendezésen tul -
hibás teljesítési kötMr fiz€tésére köteles.

Á//&*++.TFGI Jal



A kötbér a megrendelés szerinti nettó alvállalkozói dí1 5 %-a.

XILZ. Az alvállalkozó köteles az ingatlantulajdonos bejelentésére alapítottan az ajánlatkéróvel
egyeztetett időtartamon belül a szolgáltatást elvégezni,

XII.3. Amennyiben az ajánlatkérővel es/eáetett időpontban neki felróható okbóI a szolgáltatást nem
végzi eI vagy késve teljesíti, az elmulasáott vagy késedelmes szolgáltaúsért alvállalkozói díjat nem
száLrnolhat fel. A Szerzódő Felek a mulasztás tényétjegyzőkönyvberr rögzítik.

XII.4. Az esedékessé vált kötbért a KOzszolgákató jogosult kisámlázrri az Alvállalkozó felé, aki köteles
a számla összegét a számla kézhezvételétől szímított l 5 napon belül a Közszolgáltatónak átutalással
me8fiZetni.

XIII.A szerződes módosítása, megszüntetése

XIII.1. Jelen szerződés módositása. kiegészítése csak írásban, szerződő felek kölcsönös egyetértésével
történ het.

XII.2. A Felek a Szerződést a másik fel súlyos szerződésszegése esetén jogosultak írásban, a másik
félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerzódésszegés az, ha
valamelyik fél magatartásával a szerződés teljesítését, eredményességét veszélyezteti, vagy a másik fél
szerződéses érdekeit jelentósen sérti.

XI]I.3. A Közszolgáltató tevékenységének megszüntetése, vasi egyéb olyan esetben, amely a szerződés
árgtát a Közszolgáltatő részéről okafogyottá teszi, a jelen szerzódést Megrendelő 30 napos felmondási
idővel felmondhatja, anéIkül hogy az Alvállalkozó ezen okból kártéfitésre tarthatna igén}t.

XrV. Záró és vegyes rendelkezések

XIV.l . Jelen szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a vízgazdálkodásról szőlő
1995. évi LVll. törvény, továbbá a nem közművel összegyűjtött háztarlÁsi szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatáSi tevékenység részletes szabályairól szóló 455 /2013. (Xl.29,) Korm. rendelet,
illetve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlés&lek a nem közművel összegyújtött
házlartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatasról szóló 6/2013. (11.15.) KGY
rendelete. a Polgári Törvénykönyvról szóló 2013. évi V. törvény és a Kbt. rendelkezései az irányadóak.

XIV.2. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak ana, hogy a közöttiik felmerülő esetleges jogvitát - az
együttműködési kötelezetts€g mellett - elsősorban társ/alásos úton próbá|ják meg rendezni. Ennek
meghiúsulása esetére a pertitrgértéktől fiiggően alávetik magukat a Nyíregyháai Járásbíróság, illefue a
Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos ilIetékességének.

Jelen szerzódést a felek, mint ügyleti akaratuknak mindenben megfelelőt elolvasás és értelmezés utárr,
jóváhagyólag írták alá.

Ny ír egyháza, 202fr :i{n#ít$npmfi t KfL
1,1 1X1, 1!yíi,gy"á"l rl:zb u 24,
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