SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Albertirsa Város Önkormányzata Viziközmű Üzemeltető
Intézmény (2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.), mint megrendelő, a továbbiakban:
Megrendelő, (adószám: 15390723-2-13; számlaszám: 10402977-50505549-55531002,
másrészről Vikom Trans Kft. (székhely/telephely címe: 2800 Tatabánya, Táncsics Mihály út
1/c.
adószám:
10436019-2-11
bankszámlaszám:
MKB
Bank
Zrt.
10300002-40005339-00003285 cégjegyzékszám: 11-09-001386), mint vállalkozó, a
továbbiakban: Vállalkozó, a továbbiakban együttesen: Felek között, az alulírott napon és
helyen az alábbi feltételekkel.
1. A Megrendelő, Albertirsa Város Önkormányzatának Viziközmű Üzemeltető Intézménye a
Közbeszerzési Értesítő 2009. július 6-án megjelent 78. számában KÉ-12904/2009
nyilvántartási számmal kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredménye alapján
vállalkozásba adja, a vállalkozó pedig elvállalja az albertirsai szennyvíztelepen lévő két 288
m3-es ill. egy 472 m3-es medencében tárolt kommunális eredetű fölös iszap (EWC
190805) hulladék elszállítását és elhelyezését az ajánlattételi dokumentáció, és az ajánlatban
foglaltak szerint.
2. A Vállalkozó az 1. pontban meghatározott munkát tartálykocsival a következő árakon
vállalja:
5600 Ft/m3 + Áfa
A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói díj minden költséget magában foglal, azt a helyszín
és a feltételek teljes körű ismeretében, az 1. pontban meghatározott munkák szakszerű
megvalósításához szükséges valamennyi költség figyelembevételével alakította ki.
Az ár tartalmazza a hulladék elhelyezési költségét is.
3. A szállítás és a lerakás engedélyei jelen szerződés mellékletét képezik.
4. Az iszap kommunális eredetét Megrendelő vizsgálati jegyzőkönyvvel bizonyítja és az
ebből adódó esetleges károkért felelősséget vállal.
5. A szippantáshoz szükséges vizet Megrendelő a helyszínen biztosítja és vállalja, hogy a
munka megkezdése után a tároló medencékbe iszap nem kerül.
6. A Megrendelő a megrendelést személyesen, telefonon vagy faxon adja meg a
Vállalkozónak.
7. Megrendelő a Vállalkozó által elvégzett munkát gépüzemnaplóban és szállítólevélen
igazolja, amelyek a számla mellékletét képezi.
8. Kapcsolattartó személyek:
Vállalkozó részéről: Vikom Trans Kft. – Horváth Lajos, telefon: 06/30/916-9644
Megrendelő részéről: Albertirsa Város Önkormányzata – Boros Ottó, telefon: 06/20/389-8082
9. A Vállalkozó az 1. pontban körülírt munkát a 2000. évi XLIII. törvény és e törvény alapján
kiadott 14/1230-7/2007. számú hulladék szállítási és begyűjtési engedélye szerint végzi.

Vállalkozó kijelenti, hogy a hulladékok szállítási feltételeknek minden vonatkozásban
megfelel és azok betartásáért anyagi felelősséget is vállal.
10. A Vállalkozó a szerződésszerűen megvalósított fölös iszap elszállítását és elhelyezését
követően, teljesítés igazolás után jogosult a számla benyújtására.
Az elfogadott számla alapján a Vállalkozót megillető összeget Megrendelő a számla
Megrendelő által történő kézhezvételétől számítottan, 30 napon belül utalja át a Vállalkozó
MKB Bank Rt.-nél vezetett 10300002-40005339-00003285 sz. bankszámlájára.
A számlabenyújtás előfeltétele, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező feladatát a
jogszabályokban és a jelen szerződésben leírt módon teljesítse és ezen teljesítést a
Megrendelő erre felhatalmazott képviselője igazolja.
11. Késedelmes átutalás esetén Megrendelő késedelmi kamat fizetésére köteles, melyre a Ptk.
rendelkezései az irányadóak.
A számla Megrendelő általi kiegyenlítése nem jelenti a teljesítés elfogadását, és a Megrendelő
mindazon jogainak fenntartásával történik, amelyek a Vállalkozó esetleges hibás teljesítésével
vagy egyéb szerződésszegésével kapcsolatosak.
12. Ha a Vállalkozó nem a szerződés szerint teljesít, a Megrendelő jogosult a számla
kiegyenlítését részben vagy egészben megtagadni anélkül, hogy ez által késedelembe esne.
Ebben az esetben a Vállalkozó nem jogosult a szerződés további teljesítését felfüggeszteni
vagy megszüntetni.
13. A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával elfogadja, hogy a Megrendelő jogosult arra,
hogy a Vállalkozóval szemben fennálló bármely lejárt követelését a Vállalkozót megillető
ellenértékbe beszámítsa.
14. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény 36/A. § rendelkezései szerint jár el a paragrafus hatálya alá tartozó kifizetések
esetében.
15. Jelen szerződés 2009. 08. 10-től 2010. 12. 31-ig érvényes.
16. Jelen szerződést a felek írásban azonnali hatállyal felmondhatják indoklás nélkül.
17. Egyéb, ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint annak
végrehajtási rendeletei az irányadók.
18. Vitás ügyekben, amennyiben a felek nem tudnak megegyezni, kikötik a Ceglédi Városi
Bíróság illetékességét.
19. A szerződést elolvasás után, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt írtuk alá.
Albertirsa, 2009. szeptember 1.
……………………
„Megrendelő”

………………………..
„Vállalkozó”

