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kcizcjsen egyiitt: Felek kdzdtt, a GOKI-1/2075, lK5nOggtZOl5 hird. sz. klzbeszerulsi elj6r6s
eredm6nyekdppen, a kovetkezo felt6telek mellett:

Szolefltatfs t6rsya:

A Gottsegen Gyrlrgy Orsz6gos Kardiol6giailnlezet 1096 Budapest, Haller u.29. szdm aIaIIi
telephelydn, tev6kenysdge sor6n keletkezett, szelektiven gyiijtott, ktilonleges kezeldst ig6nyl6
eg6szs6giigyi veszdlyes hullad6k 6s egy6b veszdlyes hul1ad6k elszhllitdsa. a mindenkori
szabv6ny el6ir6sainak megfe1el6 kerekes edlnyzet biztosit6sa 6s a veszllyes huiladdk
6rtalmatlanit6sa.



Szerz6d6s hatflya:
J elen szer zo d6 s az al6ir 6s napj 6n l6p hatillyb a 3 6 h6nap id6tartamr a 

"

Megrendelo 12 h6napra rendeli meg a szolgilltatilst, azzaI, hogy a szerz6d6st a 72. h6nap
v6g6n - piackutat6st kdvet6en - meghosszabbithatja, amennyiben a nyertes ai6nlattev6

szolg6ltat6 a piacon a legalacso
lehetsdges, a 72. h6napot kdvet
tov6bbi l2h6nappal, azaz <isszesen maxi
az 6rtesitds, legk6s6bb a szerzoddslejfuta el6tt 60 nappal.

Szerz6ddsszegds esetdn amennyiben a s6relem j6vdtlteIlre 10 napon beli.il nem kertil sor,

rigy a szerzoddst a s6relmet szenvedett f6l azonnalihatallyal felmondhatja.

Megrendelf szerzSddses kotelezettsdget azzal a bont6 feltdtellel vagy orua az esetre rdgzltett

felmonddsi joggal vdllal, hogy amennyiben a beszerzds targydra vonatkozdan a kdzponto,sitott
kdzbeszerzdsi rendszerben vagy a fenntartd dltal tdrsdgi szinten osszevont kozbeszerzds

keretdben keretmegdllapodds vagy -szerzcidds kerill megkotdsre, a kdzpontosftott kozbeszerzds
vagy q fenntartd dltal tdrsdgi szinten 1sszevont kozbeszerzds keretdben val6sitja meg q
beszerzdsdt, Megrendelfnek semmilyen hdtrdnyos kovetkezmdnye nem szdrmazhat a
s zerzd dds felmondds db 61.

Szolsfltat6s diia:

A Szolg6ltat6 a szolgilltatds tdrgyilban megjelolt tev6kenys6gert az aIilbbi szolgilltat6i dijat
szilmithatjafel:
A Szolg6ltat6 a szolgilltatds tdrgydban megjelolt tev6kenys6gert az alilbbt szolgilltat6i dijat
szhmithatja fel, mely tartalmazza a jelen szerzodds szerinti valamennyi szolghltatils dijzrt:

130 Ft/kg + 35 Ft AF'A = brutt6 165 Ft/kg

A Szolgdltatf garantilIja, hogy az 6rak a szerzodds megkdt6s6t61 sz6mitott egy 6ven beli.il
nem v6ltoznak. Ezt kdvet6en a Szolg6ltat6 jogosult a szolgilltat6si dfjat - 12 havonta - a 12

h6nap utols6 napj6n 6rv6nyes 6s aktu6lis KSH infl6ci6s r6ta a KSH illtalkozelett infl6ci6s r6ta
mdrtdke szerint emelni" A m6dosit6sr6l 6s annak mdrt6k6r6l a Szolgdltat6 ir6sban 6rtesiti a

Megrendel6t.

:

- K6sedelmes teljesit6s
A Szolg6ltat6nak felr6hat6 okb6l tdr16n6,24 6rdt meghalad6 kdsedelmes teljesit6s eset6n a

Szolg6ltat6 kotber ftzetlsdre kdteles, amely a teljes egy 6vi nett6 aj6nlati fitavetitve napi 0,5
sz6zal6k,legfeljebb azonban 20 %. Amennyiben a kdsedelmi kotb6r meghaladna a 20 Yo-ot,
Megrendel6 jogosult felmondani a szerzodlst.
- Ilib6s teljesit6s
Hib6s telj esit6snek min6si.il :

- Amennyiben kdt alkalommal tort6nt kijavft6si kis6rletet kdvet6en a min6s6gi kifog6s
tov6bbra is fenndll (Min6sdgi kifog6snak min6siil amennyiben Szolg6ltat6 nem megfelel6
pontoss6gir helyszini m6rlegel6st v6gez (+ 2 % m6g megfelell) az osszegytijtott veszdlyes
hulladdk elsz6llitdsa el6tt, illetve a cser6lend6 gyrijt6 eddnyzet nem az elvhrhat6 tisztasdg:ii-



illetve dllapotri (repedt, tcirdtt, deform6l6dott). A felmertilt min6s6gi kifog6sokat lehet
j av ilani, i I letve cs ereeszkd zzel p 6tolni.
- Amennyiben Szolg6ltat6 a ,,Szolg6ltat6 kotelessdge" bekezddsben figzitett szilllitdsi
idSszakokban nem veszi 6t 6s nem sz|llitja el Megrendeio telephely6rol az lsszegytijtdtt
vesz6lyes hullad6kot.
- Szolg6ltat6 szhIlit6 gdpj6rmtive nem felel meg az ADR el6ir6sainak.

Hib6s teljesitdse eset6n a kcitb6r m6rt6ke a hib6s teljesit6ssel drintett szolgilltatds nett6

ellen6rt6k6re vetitve 15 %. Egym6st krjvet6en 2 alkalommal vagy 72 h6nap alatt tobb mint 2
alkalommal trirt6no hib6s teljesit6s eset6n a megrendelo a szerz6d6st felmondhatja.

- Meghirisul6s
Meghirisul6snak sz6mit, amennyiben szolg6ltat6 el6ll a szeruod6st61, vagy szerz6d6ses
krltelezetts6gdt neki felr6hat6 okb6l nem teljesiti, vagy megtagadja, ill" ha k6sedelmes
teljesitds kapcs6n a k6sedelmi ktitb6r m6rt6ke el6ri a 20 Yo-ot. Meghirisul6s eset6n megrendel6
a szolg6ltat6s nett6 egy 6vi ellen6rt6ke 20 Yo-6nak megfelelo m6rt6kri meghirisuldsi kdtb6ne
jogosult.

A kdtb6rktjvetel6s behajt6s6n tirlmen6en a Megrendel6 a szerz6d6sszeg6sb6l ered6 kfuilnak
megtdrit6s6t is kdvetelheti a Szolgfltat6t6l, a k6r cisszegdbe azonban amdr behajtott kdtb6r
dsszege belesz6mit, valamint a kdtb6r akkor is j6r, ha a Megrendel6nek k6ra nem mertilt fel.

Fogalommagyarhzat: a kritbdrek alapjdt I<6pezo ,,teljes egy dvi nett6 aj6nlati 6rlert6k" :
megaj6nlott nett6 Ft I kg 6rtek x 95.000 kgl6v

Amennyiben a Megrendel6 telephelydn tort6n6 Megrendel6nek fe1r6hat6 ok miatt (pl.
veszdlyes hulladdkok 6tcsomagol6sa) hriz6dik el a szolgdltatds teljesit6se, Megrendel6 eltekint
a kdsedelmi kdtb6r 6rv6nyesit6s6t6l, amennyiben a Szolg6ltat6 a kdzbeszerzlsi elj6r6sban
meghatftrozott sz6llit6si id6szakban (minden h6tfon, szerdht, p6nteken 06.00-08.00 kdzott,
azazlegk6s6bb 08:00 6rhig) meg6rkezett a teljesit6si helyre.

Fizet6s:

A Szolgdltatf az elvdgzett tevdkenysdgert az ,,52" jegyen, valamint szilllit6levelben rogzitett
teljesit6s alapjiln szdmlilt nyrijt be a Megrendel6 fel6, melynek melldkletei az igazolt ,,SZu
jegyek ds sz6llit6 levelek.

A Megrendeld a benyrijtott szdmla ellen6rtdkdt 60 napon beliil a Szolgdltat6 Commerzbank
Bank 6ltal vezetett 14220218-00659006-00000000 sz6mfbankszdml|jfira fitutalja, Kbt. 130.

$ (1) 6s (5)-(6)-e, a Ptk, 6:130. $ (1)-(2) szerint.
A Szolgdltat6 jogosult k6sedelmes fizetds esetdn kdsedelmi kamat felszhmolilsfua a
j o gszab 6lyi I ehet6 s 6 g ek fi gyelemb e vdte I e mellett.

A Szolg6ltat6 nem fizet, illetve sz6mol el a szeruod6s teljesit6sdvel osszefiiggdsben olyan
kolts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti feltdteleknek nem megfelel6
t6rsas6g tekintetdben mertilnek fel, 6s melyek a SzoIg6ltat6 ad6koteles jrivedelmdnek
csokkentdsdre alkalmasak. A Szolg6ltat6 a szerz6d6s teljesitdsdnek teljes id6tartama alatt
tulajdonosi szerkezet5t a megrendelo szdmdra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5)
szerinti iigyletekrol a megrendelot haladdktalanul 6rtesiti.



A Szoledltat6 kiiteless6ee:

A Szolgfltat6 kciteles minden h6ten h6tfo, szerda 6s p6nteki napokon reggel 06-08 6r6ig a
Megrendeld telephelydr6l a tev6kenysdg v6gz6s6re alkalmas 6s az ADR el6ir6sainak
megfelel6 g6pj6rmrivel a begyrijtdtt egeszs6gtigyi vesz6lyes hullad6kot - ha az a szilllitdsi
feltdteleknek megfelel, - m6rlegelds ut6n elszilllitani 6s 6rtalmatlanitani.
A Szolgfltatf a szilllitmdnyr6l kdteles a Megrendeld terh6re a jogszabillynak megfelel6
szilllitdsi dokument6c i 6t (,, S Z" j e gy, szdllit6 I ev6l) b i zto s f tani,

A Szolgdltat6 kdteles a throlls clljdrahasznhh" kont6nereket j6 mriszaki 6llapotban tartani 6s

a tiszt6ntart6sukr6 I fo lyamato s an g ondo sko dni.

Az 6tvett eg6szsdgrigyi veszdlyes hulladdk szilllitdsa, kezel6se, furtalmatlanitilsa sor6n
b ekdvetkez6 b 6rm i lyen k6re s em6ny e s et6n S zolgillt at6 helyt 6lI,

Az egdszsdgi.igyi vesz6lyes hullad6k kezel6s6vel kapcsolatos minden olyan el6irdsra,
vdltozhsra felhivja Megrendel6 figyelm6t, amely Megrendel6 tev6kenysdgi kdr6be lartozik a
vesz6lyes hullad6k kezel6s6vel kapcsolatban.

Az aIilbbi j o gszab 6Iyo k s zerinti el 6 f r 6s ok marad6kt a1 an b etartils a:
o 6112013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszdlyes Aruk Nemzetkdzi Kdzriti SzillliIesilr6l

s2616 Eur6pai Meg6llapod6s (ADR) ,,A" 6s,,B" Mell6klet6nek belfttldi alkalmazdsdr6l
o 112002, (I. 1 1 ,) EtiM rendelet az egdszsdgiigyi intezmdnyekben keletkez6 hul1ad6k

kezel6sdr6l
o 9812001. (VI. 15.) Korm. rendelet a vesz6lyes hulladdkkal kapcsolatos tevdkenysdgek

vdgz6s6nek felt6teleir6l

A nem egdszs6giigyi veszdlyes hullad6kok (pl. f6nycs6, akkumul6tor, gy6gyszer stb.)
el sz6llit6s a a S zo I g6ltat6val ktil on e gy eztetett id6pontb an tcirtdnik 

"

Szolg6ltat6 feladata a m6rlegel6s, Megrendel6 saj6t m6rleg6vel csak ellen6rzi az elszillitott
hulladdk mennyisdgdt.

Meerendeld kiiteless6ge :

A Megrendeld alkalmazottja kciteles a vesz6lyes hullad6k futaddsdban k6zremrik6 dni, az
fltadhst d6tummal, al6f r6s sal 6s b6lye gzrivel hitelesiteni.

A Megrendel6 kdteles a Szolgriltat| rlszere rakod6si teret biztositani 6s azt tisztdn tar1tani,
tov6bb6 kciteles azlntlzet teli.ilet6re a bejut6st biztositani a megjeldlt napokon reggel 06-08
6ra kozcitt.

A Megrendel6 kdteles a t6rol6t tiszlfun tartani, szennyez6dds esetdn az azonnali
fert6tlenit6sr6l gondosko dni.

A szetz6d6 felek a szeruodls teljesitdsdben egyiittmrikddnek, kdtelesek egym6st thjlkoztatni a
teljesitds szempontj6b6l jelent6s fejlemdnyekr6l, esem6nyekr6l, az esetlegesin fenn6ll6
akad6lvokr6l.



A betegell6t6si hullad6k EWC k6dja 180103, az egyeb vesz6lyes hullad6k EWC k6dj6nak a
meghatdrozilsa a csomagol6s 6s a szilllitds el<itt tcirtdnik meg" Eg6szs6gtigyi hulladdkokndl
nem kertil sor szervmaradvfiny sz6llitds6ra.

Megrendel6 kiilon megrendeldssel ds id6pont egyeztet6ssel szilllittatja eI a nem eg6szsdgtigyi
vesz6lyes hullad6kot.

Megrendelti kdtelessdge a vesz6lyes hullad6kok hulladdk tipusonkdnt megfelel6 ADR
min6sitett (tiN szfimmal ell6tott) gytijt6ed6nybe helyez6se 6s megfelel6 feliratokkal,
cimkdkkel trirt6no elIiltdsa. Szolgdltat6 ezt felrakodds el6tt minden esetben ellenlrzi.
Amennyiben a Megrendel6 nem megfelel6 csomagol6eszkdzbe kdszitette el6 a vesz6lyes
hullad6kokat, a SzolgSltat6 jogosult azt a helyszfnen a Megrendel6 alkalmazottjilal
6tcsomago ltatni mindenfdle kdvetkezm6ny n6lkti1.
Amennyiben a Megrendel6 nem megfelel6 csomagol6 eszkdzbe kdszitette el6 a vesz6lyes
hulladdkokat, vagy kivtilr6l szenrtyezeltek (koszos, v6res stb.) a Szolg6ltat6 jogosult a
helyszinen a Megrendel6 alkalmazottj|val6tcsomagoltatni mindenfele kovetkezm6ny n6lktil.

A nem eg6szs6gtigyi hullad6kot Megrendel6 ahal|lyban l6v6 ADR jogszabhlyban megfelel6
csomagol6 eszkdztjkben helyezi el, amelyekr6l a szdlllitds megrendel6se el6tt egyeztet a
Szolgdltat6val.

Kapcsolattart6k:

Megrendelf rdszerol: Szab6 Ferenc mb. oszt6lyvezetb
Telefonszdm:275-7274
Szolgfltat6 rdsz6r6l; And6 Andr6s
Telefonsz6m: 252-0653

Ha a szerz6d6 felek a szerzoddsb6l ered6 b6rmely jogvita rendez6s6t k<izvetleni.il t6rgyal6sos
itton nem tudj6k megoldani, fgy e jogvit6juk elddnt6s6re a Megrendel6 sz6khelye-szerinti
illet6kes Bir6s6got kdtik ki.

A megrendel6 jogosult ds egyben kdteles a szerzlddst felmondani - ha sztiksdges olyan
hat6rid6vel, amely lehetovd teszi, hogy a szerz6ddssel 6rintett feladata eIl6t6s6r6l
gondoskodni tudjon - ha

a) a Szolg6ltat6ban kdzvetetten vagy kozvetleni.il 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni
r6szeseddst szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogkdpes
szervezet, amely tekintetdben fenndll a Kbt. 56, $ (1) bekezd6s k) pond6ban
meghatdr o zott val amely feltdtel.

b) a Szolg6ltat6 kcjzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
rdszesed6st szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogkepes
szervezetben, amely tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 56, $ (1) bekezdds k) pont3aUun
me ghathr ozott valamely felt6te1.

A fentiek szerinti felmondds esetdn a SzoIg6ltat6 a szerzldds megszrindse el6tt m6r teljesitett
s zol gSltat6s szerz6 d6 s s zeri p 5nzbeli ellendrt6k6re j o go sult.



Jelenszerz6ddsben nem szabdlyozottkdrddsben a Ptk. 6s a Kbt. ide vonatkoz6 szabilLyai az
irdnyad6ak. A szerzodds a Kbt. 132. $ szerint m6dosithat6.

A szerzlddst a szeruodd felek elolvast6k, mint akaratukkal megegyezot alilirtttk. A 6 al1ifi
p6ld6nyb6l 4 eredeti p61d6ny a Megrend el6t,2 eredeti pllddny u S^tgetut6t illeti meg.

Jelen szerz6d6s alapj6n Szolgdltat6 a szolgilltatdst 2015. okt6ber 19. napj6t6t kezd6d6en
kdteles a szerz6 ddsben fo glaltaknak me gfelel6en megkezdeni.

Budapest 2015. okt6ber 16.
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