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PREAMBULUM

Megrendelő uniós értéIúaárt elétő a Kbt. 98. $ (2) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmóny nélküli
tárgyalásos kózbeszerzési eljárást folytatott le ,,Különleges kezelést igénylő egészségügyi
veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, hűtőkonténer biztosításá'va|" tárgyban.

A közbeszerzési eljárás nyertese a fent megnevezettYállalkoző, az alábbi megajánlással:

A szeruódő felek az eljárást megindító felhívás, aZ ajánlati dokumentáció, a kiegészítő
tájékoztatások és az aján|at alapján kötik meg a jelen szeruódést.

A fentiek alapján aközbeszerzési dokumentumban rógzitett feltételnek eleget téve felek az alábbi
szerződést kötik:

1.) A Megrendelő ezenne| vá|lalkozásba adja, aYállalkozó pedig elvállalja' hogy a Megrendelő
működése során keletkező EWC 18 01 03 különleges kezelést igénylő egészségügyi (továbbiakban
veszélyes hulladékok) hulladékokat elszáIlítja, és gondoskod|k azok álrta|matlanításáről, valamint a

hulladékok gy.tíj té séhez szüksé ge s hűtőkonténert bizto sítp.
Szombathely telephelyen 200 tonna/év mennyiségű, A keletkező menrryiség éves átlaga Körmend
esetén: 7395 kglév kg, Celldömölk estében: 7019 kglév, egészségügyi fekvőbeteg intézményben
keletkező veszélyes egészségügyi hulladék elszállítása, átrtalmatlanitása, a hulladékok gyűjtéséhez
hűtő konténer biztosításával.
Ajrínlatkérő a meghatározott az éves mennyiségen felül további +30oÁ-át rendelheti meg, aZ

ajánlatbanfigzített áron és feltételekke| a szerződés időtartama alatt. Ahol a mennyiségi eltérés
(+3O%) nem egész szétmot eredményez, ott a minden esetben felfele kerekítve jár el. Az opció
lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő döntésétől
ftiggően a szeruődés időtartama alatt bármikor sor kertilhet' Az opció Ajánlatkérő szálmára lehívási
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(megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget ana, hogy a

vételi jog a|apján a teljes opciós mennyiséget lehívja

A kőrhéuban keletkező veszélyes hulladékok:

- ahasználtéles, hegyes eszközök' amelyek szúrt vagy vágottsérülést okozhatnak,fertőző
mikroorganizmusokkal szennyezettek vagy feltételezhetően szennyezettek (injekciós tűk, injekciós
fecskendők tűvel, infuziós és transzfrrziós szerelékek, vágó, szílrő, éles eszközök, ampullák,
tár gylemezek' e gyéb eszközök),

- vér és vérkészítmények' műtéti és más orvosi beavatkozások során visszamaradó' fel nem
ismerhető emberi testrészek és szervmaradványok, váladékok, laboratóriumi és kórbonctani
v izs gálati anya gok, i l l etv e azok mar adv ény ai,

- a fertóző egységek és elktilönítők összes hulladéka' továbbá a járványügyi szempontból
különösen veszélyes és/vagy ellenálló mikroorganizmusokkal szennyezett vagy feltételezhetően
szenrtyezett hulladékok, amelyek a külön jogszabályban meghatitrozott fertőző betegségek ellátása
során keletkeztek.

- a vérrel' váladékkal szennyezettanyagok, kötszerek' rögzítések, egyszerhasználatosruhanemű és

lepedő, tampon, katéter, váladék- és vizeletgyűjtő tasak, protézis, inkontinencia betét, entérális
pelenka (kivéve az egészséges csecsemők pelenkái; illetőleg aZ átmenetileg inkontinenssé vált,
vagy idős koruk miatt inkontinens ellátottak nem fertőző inkontinencia betétei) és egyéb hasonló
b ete gell átási hul l adékok,

- génsebészeti és mikrobiológiai hulladékok,

- citosáatikummal szennyezett anyagok és eszközök (ágynemű' ruhanemű, kotszer' kesáyű'
vizeletgyűjtő tasak, inflrziós üveg, egyéb eszközök);

2.) Yállalkoző a szállítási tevékenységet aPÜ/l{fBo00464-712018. számu engedélye alapján',

mig az ártalmatlanítási tevékenységet a KTVF: 10785-2312014.; PE-06lI{IFl1625-2l20l7.; PE-
06/KTF/8693-1'3/2018. számll engedélye alapján végzi. Amennyiben a szeruődés időtartama alatt
a fent megnevezett engedélyek koztil-valamétyit< éwényét, hatályát veszti, vagy visszavonásra
kenil' úgy a Yállalkoző köteles aZ új engedélyek másolatát haladéktalanul elküldeni a

Megrendelőnek. A Yálla\koző a szerződés aláírásával elfogadja' hogy az engedélyek tartalmában,.

annak hatályában bekövetkezett változásokért anyagi felelősség terheli a szolgáItatás teljesítése
során a Megrendelőt érintő hátranyos j ogkövetkezményekért.

3.) A Megrendelő jelen szerződéses jogviszony fennállta alatt, mindenkor köteles gondoskodni
a veszélyes hulladékok elktilonített üzemi gyűjtéséről, a hulladék azonosítására szo|gálő, a

keletkezés helyét és idejét rögzító címkék beszerzéséről feliratozásarőI és elhelyezésérőI, a
hűtőkonténethez történő száIlításétről, a hulladékok méréséről, a gyűjtőeszközok számo|ásárőI,

konténerbe történő berakodásról.

3.1.A Megrendelő felelősséget vállal' hogy az adott edényzet nem tartalmaz robbanásveszélyes
anyagot.

3.2. Az előzőeken 3.) ponton túlmenőleg biztosítja a hűtőkonténer elhelyezéséhez szükséges
sz1lárd aljzatta| ellátott, tehergépjárművel megközelíthető 100 m2 felületet, valamint a konténer
térítésmentes villamosenergia- ellátását.



3.3. Vállalkozó feladata, hogy biztosítsa a megfelelő kapacitású, minősített hűtőkonténert, annak
javítását, tisztítását, karbantartását, dokumentált fertőtlenítését, meghibásodása esetén a
cserekonténert. A zsákok tárolásához merev oldalfalú zsáktárolók biztosítása, tisztitása,
karbantartása elvárt. A hűtőkonténer és a zsáktárolók a Vállalkozó tulajdonátképezik. (Megfelelő
minőségű és méretű- halmozható- gyűjtocsomagolást a zsákos küldeménydarabokhoz)

3.4. A veszélyes eü. hulladék mindenkori elszáIlítása az aktuális jogszabáIyi és hatósági
előírásoknak megfelelően kell, hogy történjen a vonatkozó rendelet szerinti tárolási időket
figyelembe véve. (legfeljebb 30 naptári nap)' A hűtőkonténer vonatkoző jogszabály szerinti
tárolási hőmérsékletének biztosítása a Vállalkoző feladata. (maximum 5 "C) Ezen előírások
betartása a hűtőkonténer meghibásodása esetén is érvényes: bármilyen meghibásodás esetén csak a
megajrínlott ártalmatlanítási díj számolható ol, semmilyen többletköltség Megrendelőt nem
terhelheti, kivéve a hűtőkonténer nem rendeltetésszeruhasznáIatbőI eredő meghibásodást'

4. )A veszélyes eü. hulladék elszáIlitás a 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5. Központi
telephelyről' hétfőtől-péntekig (naponta) 9.30-12.30 között lehetséges a Paragvári utca felőli
gazdasági portán át. A fentitől eltérő időpontot a Megrendelővel egyeztetni kell a tervezett
szállítást megelőző két munkanappal előbb.

YáIlalkoző a hulladékokat hetente 1 alkalommal szÍllitja el'

A veszélyes eü. hulladék szállítás a az aléhbitelephelyeken előre egyeztetettidőpontban, legfeljebb
3 0 naptári naponként, a Kőrhi.zb arl, me gnevezett képvi selővel történik :

9900 Körmend' Munkácsy u. 1.

9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 3.

4.I. A Yallalkoző tudomásul veszi, hogy az esetleges rendkívüli szállítás esetén a bejelentést
követően aYáIlalkoző 24 őrán belül köteles a Megrendelő általkért szállítást elvégezni.

4.2.Bejelentés módja, előre nem látható esetekben:

A Vállalkoző elérhetősége hivatali és ügyeleti időben: (+361) 252-0653; (+3630) 370-0911
septox@septox.hu

Azintézkedésre jogosult személy neve' elérhetősége hivatali és ügyeleti időben:
Mihály Mária logisztikai vezető (+3630) 335-0217
Schwob Eleonóra műszaki-szakmai vezető (+3630) 279-5460

5.) A száIlitás megszervezését ugy kell végezni, hogy a veszélyes áru szállitásának szabáIyait
(I2l2O17. (VI. 12.) EMMI, 22512015. (Vm. 7.) Korm. rendelet és a Veszélyes Áruk Nemzetközi
Közúti Szá||ításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) ,,A'' és ',B'' Mellékletének belfoldi
alkalmazásárőI szőIő 6112013. (X' 17.) NFM rendelet szerinti előírásokat) teljesítse aYállalkoző,
és ne legyen visszaható hatása a Megrendelőre. A kérdéses helyzetekben minden esetben
konzultálni kell a Megrendelő biztonsági tanácsadój ával.

6.) A Vállalkozó kötelezetts éget vállal arta, hogy a hulladékok ártalmatlanításako r kizárolag a
külön jogszabáIy szerinti alkalmazás céljából minősített égető vagy fertőtlenítő technológia
a\kalmazhatő. Az ártalmatlanítás közben a hulladék nem tömöríthető' A veszélyes eü' hulladékokat
kizárőIagazországfiatárokonbelüllehetártalmatlaútani.



A Vállalkozó kijelenti, hogy a telephelyére beérkező veszélyes eü. hulladékok
pontos és részletes ártalmatlanítási naplót vezet, amelyben rögzítésre kerül
ártalmatlanítás idopontj a, az ártalmatlanított hulladékok mennyisége és tömege.

7.) Szerzódő Felek megállapodnak abban, hogy a veszélyes eü. hulladékok
szo|gáItatás díját a következők szerint határozzákmeg:

ártalmatlanitásárő1
a beszáIlítás és az

vonatkozásában a

Ártalmatlanítási díj:
Szombathely: nettó I28 Ftlkg+
Körmend: nettó 128 Ft/kg+
Celldömölk: nettó I28Ftlkg+

27% Ata: bruttó 162,56FIlkg
2l% Áfa: bruttó 162,56Ftlkg
27% Áfa: bruttó 162,56Ftkg

Kontóner nettó 0 Ftldb (4 hetente 2 darab) +27 oÁ áfa: bruttó 0 Ft/db
Szállítási díj
Szombathely: nettó 200 000 Ft/alka1om+27% áfa:bruttó 254 000 Ft/alkalom
Körmend: nettó 60 000 Ft/alkalom+27oÁ áfa:bruttó 76 200 Ft/alkalom
Celldömölk: nettó 60 000 Ft/alkalom+27oÁ áfa:bruttő 16 200 Ft/alkalom

Mindösszesen nettó ajariati ar 12 hónapra (kiszámítása: 4 hetente teljes szolgáltatási díj
forintban, mindhárom telephelyre vonatkozóan x 13): nettó 39.406.016 Ftlév +27 Yo áfr
50.045.640 Ftlév

A szerződés az aláírását követő 2.hőnap 1. napján lép hatályba, és 12 hónapig, majd az azt követő
(ho sszabbítás esetén) további 12 hőnapig, hatéx ozott időre marad érvényben.

A Kbt. 141.$. bekezdése figyelembe vételével, a szerződéshatályba lépésétől számitott 12.hőnap
utolsó napja előtt 90 nappal a Megrendelő megvizsgálja aYáIlalkozó teljesítését, és szerződésszeni
teljesítés esetén Felek nyilatkoznak a további 12 hőnapra történő meghosszabbítási szándékukról.
Amennyiben bármelyik fél a T2 hőnap lejartával a szerződés megszÍintetéséről dönt, ezen döntését
nem köteles indokolni

Az ellenszolgáltatás értéke a szeruődés megkötésétő| számított 12 hónapig, illetve hosszabbítás
esetén a tovabbi l2hőnapigflx, azonváItoztatnt nem lehet
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A következő feladatok költségeit tartalmazza'.

- a hőmérséklet tekintetében a jogszabáIyi elvárásokat - az energiaellátáson tul - Megbízói
ráhatás nélkül teljesítő hűtőkonténer biztosítása, karbantafiása, javitása, tisztítása, igazolhatő
fertőtlenítése, valamint minden a működéshez szükséges egyéb költség,
- a zsiákoknak a hűtőkonténerben történő tátolásához fertőtleníthető, merev oldalfalú tárolók
bizto sítás a, tisztítása, karb antartása
- ahulladék elszállitását, értalmatlanitását,

8.) Szerződ,ő Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a számviteli előírások betartásá val, a
vállalkozási díjat Ieszámlázza a Megrendelőnek' és a számlához csatolja a vonatkoző jogszabáIy
előírásai szerinti Szállítási lap egy példányát, valamint a sorszámozott szállítő levél másolatát'

9.) A kifizetést a Kbt. 135. $ (1)' (5) és (6) bekezdései alkalmazásával, a Megrendelő a teljesítést
követően szám|a alapját a Vállalkozó Commerzbattknál vezetett 14220218-00659006 számv
bankszámlájára a szÍtmlakézhezvéte|étőI számított 60 napon belüli átutalással teljesíti.
A havi összesítő szátmla elvárt 1artalmában szerepeljen az Szállitási lap azonosító továbbá az

nettó
biúttó



elszállítások szállítólevél-azonosítőja, ártalmatlanított mennyiség kg-ban.
YáIIaIkoző havonta jogosult számIát benyújtani a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig
(amennyiben eZ munkaszüneti vagy ünnepnapra esik, úgy az azt követő munkanapig)
Megrendelő az ellenértéket havonta, utólag' a teljesítésigazolás tartalmának és a jogszabályoknak
megfelelően kiállított számla ellenében, a Polgári Törvénykönyvről szőIő 20T3. évi V. törvény
6:130. $ (1)' (2) bekezdésében leírtak szeint, és a 1997 . évi LXXXIII. törvény 9/A. $-ra tekintettel
a számla (számlák) kézhezvételének napját követő 60 napon belül, banki átutalással egyenlíti ki.

10.) A szerzódó felek megállapodnak abban, hogy a veszélyes eü. hulladékok tényleges súlyának
mérését' valamint a gyújtőeszközök mennyiségének számolását a kiépített informatikai rendszer
hasznáIatával Megrendelo szállító csoportj a végzi a konténerbe történő berakás során. Annak
eredményét a Felek elfogadják, mint apénzigyi elszámolás alap1át.

Megrendelő a készletnyilvántartó program további hasznáIatára igén1't tart, melynek biztosítása
Ajánlattevő feladata.

Program neve: ''GYEKÉIZLET'' Zöldhullám Kkt_
'' GYUJTOE SZKOZ KE SZLETNYILVANTARTO REND SZER V 1 . O''

11.) A YÍllalkoző kötelezi magát arra,hogy amennyiben a veszélyes eü. hulladékok átvételét
követően saját működési ktirén belül 48 őrát meghaladó üzemzavaÍ áll elő, az átvett hulladékok
másártalmatIanítőhelyentörténőkezelésérő1sajátko1tségéngondoskodik.

A Vállalko ző a szerződés megkötésekor legalább 20M Ft/éves és minimum lMFtlkáreseménykénti
kárkifizetési limit összegű, szolgáltatás (veszélyes hulladék elszállítására, árÍalmatlanitására)
vonatkozó érvényes szakmai felelősségbiztosításról szőIő igazolást átad Megrendelő részére,
melyet a szerződésbatálya alatt fenntart.

A Kbt. 35. $ (8) (9) bekezdése szerint a Megrendelő tqékoztatja a YáIlalkozőt, közös
ajrínlattevőket, hogy a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdá|kodó szervezet
(proj ekttársas ág) l étreh ozását

I2.) Szerződő Felek a jelen jogügylettel összefiiggő kérdésekben kapcsolattartő munkatársként
kijelölik;

Vállalkozó részérőI: Andó András
Mégrendelő részérőI: Máté Péter

I3.) Szerzódő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést a felek a másik fél súlyos
szerződésszegése esetén írásos értesítéssel, azorlnalihatál|yal felmondhadák.

14.) A Yállalkoző részétől súlyos szerződésszegésnek minősül:

. amennyiben a késedelmi kötbér mértéke eléri a 30 napot,

. amennyiben magatartásával a Megrendelőnek vagyoni, illetve nem Vagyoni kárt okoz,

. amennyiben a titoktartási kötelezettségét megsérti,
o amennyiben a szerződést, vagy abból adódó bármely jogát, illetve kötelezettségét harmadik
s zemé ly r é szér e a Me grend elő eIő zete s ho zzá$ étrul ás a né lkül átruházza,

Vállalkozó a jelen szerződésbenrogzített kötelezettségek be nem tartása esetén az a|áhbi mértékű
kötbérfi zetési kötelezettséggel tartozik Megrendelőnek:



Késedelmi kötbér: Amennyiben a Yállalkoző a szeruődésben határidőhöz kötötten előírt
kötelezettségeinek teljesítésével olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik, a késedelem a
havi vállalási díj nettó értékének 1 oÁ-a/naptári nap, de legfeljebb 30 napig. Ezt követően
megrendelő a meghiúsulási kötbért érvényesíti.

Hibás teljesítési kötbér: Abban az esetben, ha a Vállalkozó nem az előírt tartalommal és /vagy a
mindenkor hatályos jogszabáLyok által előírt követelményeknek megfelelően nyújtja szolgáItatását.

Hibás teljesítés esetén YáIlalkoző a havi vállalási díj nettó értékének I oÁ-a/naptári nap kötbér
fizetésére köteles a hiba kijavításának időszakára, de legfeljebb 30 napig' ezt követően a

Megrendelő a meghiúsulási kötbért érvényesíti.
Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani az adott részteljesítés esetében 30
napot meghaladó késedelmes teljesítés esetén.

Meghiúsulási kötbér: Az éves vállalási díj nettó értéke 20 oÁ-anak megfelelő mértékű kötbér. A
meghiúsulási kötbér érvényesítése kizátja a késedelmi vagy a hibásteljesítési kötbér egyidejű
érvényesítését. A már érvényesített késedelmi vagy hibás teljesítéSi kötbért be kell szétmítant a

meghiúsulási kötbér összegóbe.

A Fizetendő kötbért aYáIIaIkozó 30 napon belül történő átutalással köteles rendezni.

1 5.) Megrendelő részér ő|súlyos szerződésszegésnek minősül

o amennyiben a számla megfizetésénél 90 napot meghaladó fizetési késedelembe esik és

fizetési kötelezettségét az erre történő írásbeli felszólításban megjelölt határidőig nem teljesiti,
. amennyiben atítoktartásikötelezettségétmegsérti,

A Vállalko ző a szerződésszenÍen teljesített tevékenységére, valamint igazo|t költségei ellenértékére
larthat igényt, mely ellenértéket a szerződő felek a felmondástól szrímított 60 napon belül közösen
felmérnek és egymással elszámolnak.

|6.) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fel ellenőrzési körén kívül eső

események (vis maior) mentesítik az érintett felet a szerződésből eredő kötelezettsége teljesítése
alól, ha egy ilyen esemény 3 egymást követő hónapon át tart. Ebben az esetben bármelyik fél
jogosult a szerződést egyolda|uan, azonrtali hatállyal' a másik félhez intézett, ajánlott levélben
ektildott írásos értesítéssel felmondani.

I7.) A szerződésegyik féI áIta|kezdemény ezettbármilyen okból történő felmondása nem mentesíti
Szerződő Feleket az egymás áItal kölcstjnösen elismert vállalások teljesítésétől és ezek
ellenértékének kiegyenlítésótől.

18.) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerzodés megszűnésekor kötelesek egymással
elszámolni, és ennek keretében Yállalkozó köteles a Megrende|ó részére mindazon eszközöket és

helyiségeket visszaadni, amelyeket a szerződés teljesítése céljából Megrendelőtől átvett.

19.) A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel' amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni
tudjon - ha
- aYáIlalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést szetez

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a 62.$ (1) bekezdés k) pont kb) alpondában meghatározott feltétel;



- a Yál|alkoző k<jzvetetten vagy kozvetlenül 25 oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést szefez
valamely olyan jogi szeméIy vagy személyes joga szerint jogképes Szervezetben, amely
tekintetében fennáll a 62.$ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

A Vállalko ző nem ftzethet, illetve számolhat eI a szerződés teljesítésével összefiiggésben olyan
költségeket, amelyek a 62. $ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek aYállalkozó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak;

illetve, a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő
számáta megismerhetővé teszi és a I43. $ (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt
haladéktalanul értesíti.

A külfoldi adóilletoségű Vállalkoző köteles a szeruődéshez ana vonatkozó megltatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtől a magyn adóhatóság közvetlenü|beszerezhet a

nyertes ajrínlattevőre vonatkoző adatokat az országokközötti jogsegély igénybevétele nélkül.

20') A felek megállapodnak abban, hogy egyik fel sem felelős, illetve vétkes a jelen szerződésben
foglalt kötelezettségek azonhlbálért, vagy késedelmes teljesítéséért, amelyet vis maior okoz. Vis
maior bekövetkezése esetén minden fél maga viseli a saját érdekkörében felmerülo káfi.

21.) Vis maior alatt értendő minden olyan dolog, illetve esemény' amelynek oka a felek
rendelkezési jogán és érdekkörén kívül esik, előre nem láthatő, elkerülhetetlen, és amely
megakadáIyozza az érdekelt felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében.

22) Yis maior bekövetkezése esetén az eÍÍe hivatkozó fel köteles a többi szerződéses partnert

haladéktalanul értesíteni, és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkező késedelem,
illetve hibás telj esítés pótlólagos kiküszöbölésére.

23.) A felek nem tekintik vis maior esetének bármely fél átalakulását, felszámolását, illetve
fizetésképtelenségét.

24.) ASzerződő Felek megállapodnak abban' hogy teljesítésük során a Kbt. és a Ptk. eloírásaival
össZhangban mindegyikük igénybe veheti harmadik személy közreműködését, akinek
magatartásáért saj átj aként felel.

25.) A szerződés csak a Szerződő Felek közös megegyezésével' írásban, a Kbt. 141. $-ban
meglatározott esetekben módosítható. Minden, a jelen szetződés keretében a felek által egymásnak
küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levél, fax) kell történnie. A faxon küldött sürgős

értesítéseket qánlott levélben is meg kell ismótelni. Ezen értesítések hatáIya a cimzett á|tali
átvételkor (kézhezv ételkor) á1l be.

Tekintettel ana,hogy abeszerués tárgya központosított _ országos, regionális -, illetve fenntartó

áIta|, vagy a fenntartó megbízásából indított közös kozbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet,
ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki: Megrendelo szerződéses kötelezettséget
kizárőIaga Polgári Törvénykönyvről szőIő 2013. évi V. törvény 6:116. $ (2) bekezdése szerinti,
arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyfua vonatkozóan a

központosított közbeszerzési rendszerben, ó.''"rront közbeszerzési eljárásban' vagy a fenntartó

áItal, vagy a fenntartó megbízásábőI indított közös kozbeszerzési eljárás keretében,

keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a kozpontosított, közös vagy összevont

r



közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania' Felek rögzítlk,
Me grendelőnek semmilyen hátrányo s követk ezmény e nem szárm azhat.

26.) A Szerződó Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel
kapcsolatok folytán tudomásukra jutott úzleti információkat, adatokat' tényeket
előzetes hozzájárulása nélkül nem hozzák harmadik természetes vagy jogi személy
nem teszik harmadik személy számára hozzáferhetővé' és abból adódóan külön
szerzéser e nem törekednek.

hogy ebből

szabá|yozott
a másik fél
tudomására'
ijzleti előny

Szerződó felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés a Kbt. alapján nyilvános adatnak minősül,
és ezért Megrendelő az EKR-ben és a Közheszerzési Hatóság által izemeltetett nyilvános
szer ző dé stárb an kö zzéte szi.

2].) A szerződésből eredő jogvitákat a felek békés úton tárgyalás keretében kívánják rendezni. A
tárgyalás alapja az ajánlati felhívás és dokumentáciő, az ajánlat, valamint a szerződés. Amennyiben
a vitás kérdés a fenti dokumentumok alapján nem rendezhető, felek közöS megegyezéssel
próbálnak egy ezségr e jutni.

28.) Ezen szerződésben nem, vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a Polgríri
Törvénykön).V' a Kbt.' továbbá az qénlati felhívás, a dokumentáció és az aján|at rendelkezései,
feltétel ei az ir ény adő ak.

A Felek a jelen szerzodést, mint akaratukkal mindenben megegyezót, magukra nézve kötelezőnek
ismerik el, kijelentik, hogy annak aláirására jogosultak és azt helybenhagyőIag aláírták. A
szerződés 4 azonos póldányban készült, melyből 3 példány a Megrendelőt 1 példány aYállalkozőt
illeti.

Szombathely, 2019. július 26.

",.'r"**őtq,érffiffitr- Ekrd\

Megrendelő

Mellékl et : átláthatő sági nyilatkozat

I



ntlártlratős á gi nyila tkozat

Alulírott Andó András ügyvezető, a

Név:
Székhely:

Septox Kft.
1151 Budapest, Szántóföld úú2lA.

a)

a

Cégsegyzékszám: Cg:01-09-076394
Adószám: 10657232-2-42

képviseletében kijelentem' hogy szervezettink a nemzeti vagyonról szőlő 2OI1' évi CXCVI'

törvény 3. $ (1) bekezdése szerint

o|yan gazdá|kodó szervezet, amelyben az á|Iam vagy ahelyi önkormányzat ktilön-kiilön vagy együtt 100%-os

részesedéssel rendelkezik

oryu" belföldi Vagy külfoldi jogi Személy_ vagy jogi személyiséggel nem

re;dekez ő gazdáIkodó szervezet, amely megfelel a következő ő feltételeknek:

ől és kadáI
tényleges tulaidonosa megismerhetŐ. 

'-!11^.^^ÁA^L^^ -A^bb)azEurőpaiUniótugffiágiTérségro1szó1óme8á11aPo1u,|Íijn':':}}::?:::,?
Gazdasági Egyiittműkádési és Fejlesztéii Szervezei tagálúmában vagy olyan államban rendelkezik

Joiil"toiegge'í, amellyel Magyarorsiágnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nemminősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött

ktilfoldi társ aságnak,
bd) a gazdáIkodőízervezetben közvetlenülvagy közvetetten több mint 25Yo-os tu1ajdonnal, befolyással vagy

szavazatijoggal bíró jogi személy, jogi szemjlyiséggel nem rendelkező gazdá\kodó szervezet tekintetében a

ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) civil szervezet, vizitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) v ezető tisáségviselői megismerhetők'
cb) a cív1l szervőzet és a vizitársulat, valamint ezekvezető tisÍségviselői nem átlátható szervezetben neÍn

rendelkeznek 25Yo-ormeghaladó részesedéssel,

cc) széV.he1ye az Európai Unió tagállamárlal, azEurópai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes

államban, a Gazdasáji Egyuttmr1ktidési és Fejlesztési Szewezet tagállamában vagy olyan államban van'

. amellyel Magyarországnut á k"tto' adőztatás elkerüléséről szóló egyezménye van'

A b) pont aIá tartoző gazdálkodő szewezetként tulajdonosi szerkezetÍinke.t a pénzmosás és a

terrorizmus finanszírozáá megelőzésérőIés megakadáIyozásáről szóló 2007. évi CXXXVI' törvény

3. $ r) pontja szerint meghatározott tényleges tulajdonosok megismerhetősége érdekéberl' az

al ábbiakb an b emutatj uk.

Tulaj donosi szerkezetünk:

Szirtisas Vagyonkeze|ő Zrt.1026 Budapest, Orsó u' 36' 100oh

Tényleges tulajdonosaink:

dr. Kálmán János, 1026 Budapest, orsó utca 3ó' 507o



c) pont alá eső szervezetkéntvezető tisáségviselőinket az alábbiakban bemutatjuk.

Y ezető tisztségviselőink:

név, lakcím, állampolgárság:

név, lakcímo állampolgárság:

A fenti adatok alapjánnyilatkozunk, hogy át|áthatő szervezetnek minősülünk.
Kötelezettséget vállalunk arra, hogy 

^ 
szervezetünkben bekövetkező, az átláthatőságot

befolyásolő vá|tozás esetén a vá|tozás bekövetkezésétől számított 5 napon belül újabb
át|áthatő s ági nyilatko zatot te s zünk.

Szombathe|y, 2019. július 26.

Kórházi és EgQffi gjlqY6|l,{ladékokat

GyriitŐ, Szátti$dblÁLraltatlanitÖ Kn'

igyvezető


