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SZOLGÁLTATÁSI SZERZ ŐDÉS 
 
 

 
amely létrejött egyrészről a  
 
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 
 
cím: 1096 Budapest, Haller utca 29. 
levelezési cím:                            1096 Budapest, Haller utca 29. 
számlavezető, számlaszám: Magyar Államkincstár, 10032000-01491869-00000000 
képviselő neve: Dr. Ofner Péter  
képviselő beosztása:                   főigazgató főorvos 
telefonszáma:                             (36-1) 215-2139 
telefaxszáma:                             (36-1) 215-7067 
 
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),  
 
másrészről 
 
Septox Kft. 
 
cím: 1151 Budapest, Szántóföld út 2/A. 
levelezési cím:                            1151 Budapest, Szántóföld út 2/A. 
számlavezető, számlaszám: Commerzbank, 14220218-00659006-00000000 
adószáma:                                   10657232-2-42 
cégjegyzékszáma:                       Cg. 01-09-076394 
képviselő neve: Andó András  
képviselő beosztása:                   ügyvezető 
telefonszáma:                             (36-1) 252-0653 
telefaxszáma:                             (36-1) 467-0241 
          
mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató)  

 
között, a GOKI-8/2010 számú közbeszerzési eljárás eredményeként az ajánlatában felsorolt 
szolgáltatásra a következő feltételek mellett: 
 
 
Szolgáltatás tárgya: 
 
a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet IX. kerület Haller u. 29. szám alatti 
telephelyén keletkezett egészségügyi veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, a mindenkori 
szabvány előírásainak megfelelő kerekes edényzet biztosítása és a veszélyes hulladék 
ártalmatlanítása. 
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Szerződés hatálya: 
 
−  jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba és 36 hónap idejű 
− szerződésszegés esetén amennyiben a sérelem jóvátételére 10 napon túl nem kerül sor, úgy 

a szerződést a sérelmet szenvedett fél azonnali hatállyal felmondhatja 
 
Szolgáltatás díja: 
 
a Szolgáltató a szolgáltatás tárgyában megjelölt tevékenységért az alábbi szolgáltatói díjat 
számíthatja fel: 
 
- a hulladék mennyisége alapján maximum 95 000 kg/év súlyú veszélyes hulladék 
ártalmatlanítására és elszállítására az alábbiakban meghatározott díjat (Ft/kg) számít fel, mely 
tartalmazza a mindenkori szabvány előírásainak megfelelő kerekes edényzet bérleti díját, 
valamint tartalmazza valamennyi kapcsolódó szolgáltatás díját is: 
 

120.00 Ft/kg (nettó) + 30.00 Ft ÁFA = 150.00 Ft/kg. 
 

A várható nettó hulladékkezelési (szállítás és ártalmatlanítás) költsége: 
 

11.400.000,-Ft 
25 % ÁFA értéke:       2.850.000,-Ft 
bruttó érték:      14.250.000,-Ft 
 
 
A Szolgáltató garantálja, hogy az árak a szerződés megkötésétől 2011. december 31-ig nem 
változnak, majd a második évben, illetve ezt követően évenként az előző év utolsó napján 
érvényes és aktuális KSH inflációs ráta mértékével növekednek. A módosításról és annak 
mértékéről a Szolgáltató írásban értesíti a Megrendelőt. 
 
Az ajánlatkérőként szerződő fél által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a fizetési 
határidő eredménytelen elteltét követően, az ajánlattevőként szerződő fél - a Kbt. 99. § (1) 
bekezdésében meghatározott - ajánlatkérőként szerződő fél által adott hozzájárulás, 
felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be az ajánlatkérő fizetési 
számlája terhére. 
 
Szolgáltató által fizetendő kötbérek mértéke: 
 
- a 48 órát meghaladó késedelmes teljesítése esetén a Szolgáltató kötbér fizetésére köteles, 

amely a teljes egy évi bruttó ajánlati árra vetítve napi 0,5 százalék, legfeljebb azonban 20 
% 

- hibás teljesítése esetén (hibás teljesítésnek minősül, amennyiben két alkalommal történt 
kijavítási kísérletet követően a minőségi kifogás továbbra is fennáll) a kötbér mértékének 
kifizetését, amely a teljes bruttó egy évi ajánlati árra vetítve 15 %, illetve a hiba kijavítás 
vagy kicserélés útján történő kiküszöbölése esetén az előző pont szerint késedelem miatt 
fizetendő kötbérösszeg, ha az így kiszámított kötbér a tizenöt százalékot meghaladja 
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- Megrendelő számára a szolgáltatás bruttó egy évi értékének figyelembevételével 20% 
nagyságú meghiúsulási kötbér, amennyiben a szolgáltatás megkezdésével, több mint 40 
napot késik, vagy eláll a szerződés teljesítésétől 

-  kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a Megrendelő a szerződésszegésből eredő kárának 
megtérítését is követelheti a Szolgáltatótól, a kár összegébe azonban a már behajtott 
kötbér összege beleszámít, valamint a kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem 
merült fel 

 
Fizetési határidő: 
 
a Szolgáltató az elvégzett tevékenységért az „SZ” jegyen, valamint szállítólevélben rögzített 
teljesítés alapján számlát nyújt be a Megrendelő felé, melynek mellékletei az igazolt „SZ” 
jegyek és szállító levelek. 
 
A Megrendelő a benyújtott számla ellenértékét 90 napon belül a Szolgáltató Commerzbank 
14220218-00659006-00000000 számú bankszámlájára átutalja. 
 
A Szolgáltató jogosult késedelmes fizetés esetén késedelmi kamat felszámolására a 
jogszabályi lehetőségek figyelembe vétele mellett. 
 
A Szolgáltató kötelességei és felelőssége: 
 
a Szolgáltató köteles minden héten hétfő, szerda és pénteki napokon reggel 08-14 óráig a 
Megrendelő telephelyéről a tevékenység végzésére alkalmas és az ÁDR előírásainak 
megfelelő gépjárművel a begyűjtött egészségügyi veszélyes hulladékot - ha az a szállítási 
feltételeknek megfelel, - mérlegelés után szállításra és megsemmisítésre átvenni. 
 
A Szolgáltató a szállítmányról köteles a Megrendelő terhére a jogszabálynak megfelelő 
szállítási dokumentációt ( „SZ” jegy, szállítólevél) biztosítani. 
 
A Szolgáltató köteles a tárolás céljára használt edényeket jó műszaki állapotban tartani és a 
tisztántartásukról folyamatosan gondoskodni. 
 
Az átvett egészségügyi veszélyes hulladék szállítása, kezelése, megsemmisítése során 
bekövetkező bármilyen káresemény esetén Szolgáltató helyt áll.  
 
Az egészségügyi veszélyes hulladék kezelésével kapcsolatos minden olyan előírásra, 
változásra felhívja Megrendelő figyelmét, amely Megrendelő tevékenységi körébe tartozik a 
veszélyes hulladék kezelésével kapcsolatosan.  
 
Megrendelő kötelessége: 
 
a Megrendelő alkalmazottja köteles a veszélyes hulladék átadásában közreműködni, az 
átadást dátummal, aláírással és bélyegzővel hitelesíteni. 
 
A Megrendelő köteles a Szolgáltató részére rakodási teret biztosítani és azt tisztán tartani, 
továbbá köteles az Intézet területére a bejutást biztosítani a megjelölt napokon reggel 08-14 
óra között. 
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A Megrendelő köteles a tárolót tisztán tartani, szennyeződés esetén az azonnali 
fertőtlenítésről gondoskodni. 
 
A szerződő felek a szerződés teljesítésében együttműködnek, kötelesek egymást tájékoztatni a 
teljesítés szempontjából jelentős fejleményekről, eseményekről, az esetlegesen fennálló 
akadályokról. 
 
 
Kapcsolattartók: 
 
Megrendelő részéről:             Módra Ferenc osztályvezető 
Telefonszám:                           (36-1) 215-7274 
Szolgáltató részéről: Andó András ügyvezető 
Telefonszám:  (36-1) 252-0653 
 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésben a Ptk. ide vonatkozó szabályai az irányadóak. 
 

Ezt a szolgáltatási szerződést a szerződő felek, mint akaratukkal és nyilatkozataikkal 
mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. 

 
 
Budapest, 2010. október 7. 
 
 
 
 
 
  
 
 …………………………………. ………………………………… 
  Megrendelő részéről  Szolgáltató részéről 
 Dr. Ofner Péter Andó András 
                 főigazgató főorvos                                                               ügyvezető 


