
Iktatószám: OVSZK/4910-35/2008/3220

SZERZODÉS

Az eljárás nyertese az Ajánlatkéro tevékenysége során keletkezo, EWC 180103 és EWC
180106 kódszámú veszélyes hulladék kezelését (begyujtés, szállítás és ártalmatlanítás),
valamint gyujtoeszközök leszállítását az alábbi szerzodéses feltételek mellett vállalja:

Szerzodés

mely létrejött egyrészrol

* az Országos Vérellátó Szolgálat (székhelye: 1113 Budapest, Karolina út 19-21.;
kincstári számlaszám: 10032000-01491742-00000000; képviseli: Dr. Miskovits Eszter
foigazgató),

-a továbbiakban: Megrendelo -
másrészrol

* a Septox Kft. (székhelye: 1142Budapest,Komáromiút 2.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-
076394; adószáma: 10657232242; bankszámlaszáma: Commerzbank Zrt. 14220218-
00659006; képviseli: Andó András ügyvezeto igazgató),

-a továbbiakban: Szolgáltató -

között az alábbi feltételek szerint:

PREAMBULUM

Megrendelo a közbeszerzésekrol szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján 24/ÜVSZ/2008.
számon hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárást bonyolított le
Ajánlatkéro tevékenysége során keletkezo, EWC 18 01 03 és EWC 18 01 06 kódszámú
veszélyes hulladék kezelése (begyujtés, szállítás és ártalmatlanítás), valamint gyujtoeszközök
beszerzése tárgyában. A benyújtott ajánlatokat megvizsgáló szakértoi bizottság javaslata
alapján, Megrendelo döntése szerint ezen eljárást Szolgáltató a szerzodésben specifikált
termékek tekintetében megnyerte.

--
A fentiek alapján az Ajánlattételi Dokumentációban rögzített feltételnek eleget téve felek az
alábbi szerzodést kötik:

1.) Szerzodés tár2Va:

1.1. A szerzodés tárgya a Megrendelo által kidolgozott, 2008. szeptember 22. napján kelt
Ajánlattételi Dokumentációban és a jelen szerzodés 1. számú mellékletében
meghatározott, a Megrendelo tevékenysége során keletkezo veszélyes hulladék
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kezelése, valamint gyujtoeszközök - a továbbiakban: áruk - adásvétele. Az áruk
részletes adatait és mennyiségét a jelen szerzodés 2. számú melléklete és Szolgáltató
közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata tartalmazza. A Megrendelo fenntartja a
jogát, hogy a szerzodés hatálya alatt a mellékletekben meghatározott összes
mennyiségtol az egyes hulladékfajták aránya és mennyisége, valamint aszállításhoz
szükséges gyujtoeszközök összes mennyisége és aránya tekintetében a tényleges
szükségleteknek megfeleloen + 30%-kal (plusz harminc százalékkal) eltérjen a
szerzodés külön módosítása nélkül. Megrendelo a teljesítési helyek szerinti bontásban
feltüntetett mennyiségeket csak és kizárólag tájékoztató jelleggel adta meg, a
mennyiségek ennek megfeleloen akár teljesítési helyenként külön-külön, akár
összességében is változhatnak + 30 %-os mértékben, a szerzodés külön módosítása
nélkül.

1.2. A Szolgáltató által szállítandó áruknak és a kapcsolódó szolgáltatásoknak meg kell
felelniük a Szolgáltató által ajánlata részeként becsatolt specifikációnak, valamint
azoknak a szakmai jellemzoknek/paramétereknek, melyek a jelen szerzodés megkötését
megelozo közbeszerzési eljárásban eloírásra, illetve a Szolgáltató által az ajánlatá~an
feltüntetésre kerültek. A közbeszerzési eljárás iratanyaga a jelen szerzodés mellékletét
képezi.

2.) Szerzodéses érték:

A Megrendelo által a szerzodés ellenértékeként a Szolgáltatónak fizetendo összeg nettó
44.981.700,- Ft, azaz nettó negyvennégymillió-kilencszáznyolcvanegyezer-hétszáz
forint/év, bruttó 53.978.040,- Ft, azaz ötvenhárommillió-kilencszázhetvennyolcezer-
negyven forint/év.

A veszélyes hulladék kezelésével kapcsolatos szolgáltatások kilogrammonkénti díja az
egyes teljesítési helyekre vonatkozóan az 1. sz. mellékletben szerepel.

A gyujtoeszközök egységárait a jelen szerzodés 2. számú melléklete tartalmazza. Az
éves alapmennyiség szerinti összes gyujtoeszköz ára nettó 14.530.500,- Ft, azaz nettó
tizennégymillió-ötszázharmincezer-ötszáz forint, bruttó 17.436.600,- Ft, azaz
tizenhétmillió-négyszázharminchatezer-hatszáz forint, mely a jelen szerzodés 1.
mellékletében meghatározott teljesítési helyekre külföldi Szállító esetén DDP
(Incoterms 2000) paritáson, belföldi Szállító esetén költségmentesen leszállítva értendo
azzal, hogyazár tartalmazza az Ajánlattételi Dokumentációban eloírt, Szolgáltató által
biztosítandó valamennyi szolgáltatás ellenértékét.

A szerzodéses árak Szállító számára szerzodéses kötelezettségeinek teljesítése során
2010. január 31-ig kötöttnek tekintendok és semmilyen körülmények között nem
módosíthatók.

L-
Az ezt követo idoszakra vonatkozóan az ellenszolgáltatás összege Szállító egyoldalú
nyilatkozatával, évente egy alkalommal - a KSH által közzétett, a közzétételt megelozo
naptári évre vonatkozó fogyasztói árindex 75 %-ával megegyezo mértékben -
megváltoztatható. A megváltozott díjakról szóló eredeti nyilatkozatot elso alkalommal
2010. január 31-ig, ezt követoen az adott év január 31. napjáig kell eljuttatni
Megrendelonek. A megváltozott díjak legkorábban 2010. február 1. napján, ezután
pedig minden év február 1-jén lépnek hatályba, és legalább egy naptári évre
vonatkozóan hatályosak. A díjmódosítás hatályba lépését megelozo idoszakban - 2009.
február 1., illetve ezt követoen minden év február 1. - elvégzett szolgáltatásért, illetoleg
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átadott áruért Szállító a szolgáltatás elvégzésének, áru átadásának idopontjában hatályos
díjakat jogosult leszámlázni, illetve a szolgáltatás elvégzésekor, áru átadásakor hatályos
díjakkal jogosult számlát kiállítani.

Amennyiben Szállító a fent meghatározott mindenkori határidoig nem nyilatkozik az
éves árváltozásról, a díjak elozo évben hatályos mértéke az irányadó a következo év
január 31-ig.

A szerzodés ellenértéke a jelen szerzodés 3.) pontjában foglaltak szerint kerül
kifizetésre.

3.) Fizetési mód:

3.1. Megrendelo a szerzodés ellenértékét részteljesítésenként a szolgáltatás teljesítését és az
áruknak a jelen szerzodés 4.3. pontjában rögzítettek szerinti maradéktalan és
szerzodésszeru leszállítását követoen, a Szolgáltató által kiállított szárpla
kézhezvételétol számított 120 napon belül a Commerzbank Zrt. 14220218-00659006
számú számlájára történo átutalással fizeti meg.

Szolgáltató a számla kiállí~ásáraaz egyazon lehívásban szereplo tételek teljes köru és
szerzodésszeru leszállítását követoen jogosult. A számla mellékletét kell képeznie az
adott lehívás alapján kiszállított tételekre vonatkozó, átvételi igazolással ellátott
szállítóleveleknek, valamint a szolgáltatásra vonatkozó teljesítésigazolásoknak.

Szolgáltató a veszélyes hulladék kezelésérol számla kiállítására havonként utólag, a
tárgyhóban ténylegesen elszállított mennyiség alapján jogosult. A számla mellékletét
kell képeznie az elszállított mennyiségre vonatkozó teljesítésigazolásoknak.

A Megrendelo ugyanazon lehívás/szállítás vonatkozásában részteljesítést nem fogad el.

A fizetés abban az idopontban számít teljesítettnek, amikor Megrendelo számlavezetoje
Megrendelo számláját a kifizetésre kerülo összeggel megterheli.

Fizetési késedelem esetén Megrendelo a késedelem idotartamára a Ptk.-ban
meghatározott mértéku késedelmi kamat fizetésére köteles.

3.2. A Szolgáltató a jelen szerzodésben rögzített kötelezettségek késedelmes, hibás vagy
nem teljesítése esetén az alábbi mértéku kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik
Megrendelonek:

késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett
áru és/vagy szolgáltatás bruttó, ÁFA-val növelt szerzodéses árára vetítve napi 15
százalék- Megrendeloa késedelemelsonapjáranem számítfel kötbért;
hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett áru és/vagy
szolgáltatás bruttó, ÁFA-val növelt szerzodéses árára vetítve tizenöt száza1ék -
Megrendelo a hibás teljesítés elso napjára nem számít fel kötbért, amennyiben
Szolgáltató egy napon belül kicseréléssei a hibát orvosolja, úgy Szolgáltató hibás
teljesítés jogcímén kötbért nem érvényesít;
a szerzodés nemteljesítése illetve a teljesítés meghiúsulása esetén a teljes bruttó
szerzodéses ár harminc százaléka. A szerzodés meghiúsulásának tekintendo, ha
Megrendelo a Szolgáltatónak felróható okból a szerzodés felmondására, vagy
elállásra jogosult, és különösen a jelen szerzodés 5.4. pontjában foglalt ok
bekövetkezése esetén.
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4.) A Szole:áltatásteliesítése

4.1. Szolgáltató a hulladékot a szerzodés 1. számú mellékletében megjelölt teljesítési
helyeken átveszi és az 1/2002. (1. 11.) EüM rendelet, a KRESZ és az ADR eloírásainak,
valamint a mindenkor érvényes és hatályos jogszabályi és egyéb hatósági eloírások
betartásával teljes köru és kizárólagos felelosséggel elszállítja és ártalmatlanítja. ADR a
fuvarokmányok kitöltésével kapcsolatban a Megrendelore mint feladóra is ró
kötelezettségeket. Megrendelonek a fuvarokmányok kitöltésére vonatkozó
kötelezettségéta Szolgáltatóa Szerzodésben- az 5.4. pont rendelkezéséretekintettel,
mely szerint Szolgáltató kötelezettsége a szolgáltatás veszélyes hulladékok szállítására
vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelo teljesítése - magára vállalja.
Megrendelo fenntartja annak jogát, hogy a szerzodés hatálya alatt a szállítási címeket -
az OVSZ által végrehajtottesetlegesfeladatátcsoportosításmiatt - megváltoztassa.A
szállítási címekben bekövetkezett változásokról Megrendelo tájékoztatja a Szállítót.

4.2. Szolgáltatónak a veszélyes hulladékot teljesítési helyenként az 1. sz. mellékletben
részletezettek szerint kell elszállítania. A jelen szerzodés 1.1. pontja szerinti mennyiségi
változásra figyelemmel teljesítési helyenként megadott szállítási gyakoriság is
értelemszeruen módosulhat, ez azonban nem jelenti a jelen szerzodés módosítását.
Megrendelo részérol a jelen szerzodés vonatkozásában kapcsolattartó személyek: az
OVSZ higiénikus foorvosa, a Muszaki és Üzemeltetési osztály vezetoje, valamint az
Anyag- és Eszközgazdálkodási osztály vezetoje, illetve az adott területi szervet érinto
ügyben a vezeto foorvos.

4.3. A veszélyes hulladék szállítást megelozo mérlegelését, szállítását és ártalmatlanítását
Szolgáltató saját vagy alvállalkozói jármuveivel és egyéb eszközeivel végzi. A
gyujtoeszközöket folyamatosan kell biztosítani oly módon, hogy a keletkezo és még el
nem szállított hulladékok biztonságos, a mindenkori jogszabályoknak megfelelo
tárolása megoldott legyen. Szolgáltató szükség esetén egyes telephelyeken konténert
biztosít a gyujtoeszközök tárolására.

4.4. A gépjármuvek és a konténerek fertotlenítése, tisztítása és a gyujtohelyen történo
elhelyezése Szolgáltató kötelessége.

4.5. Szolgáltató kizárólagos felelosséggel tartozik a veszélyes hulladék általa biztosított
alkalmatlan konténerbe helyezésévei, szállításával, a szállítás késedelmével, továbbá a
veszélyes hulladék ártalmatlanításával összefüggésben keletkezett valamennyi, a
Megrendelonek és / vagy harmadik személynek okozott kárért. A kár teljes köruen
magában foglalja a mindenkor hatályos környezetvédelmi és egyéb irányadó
jogszabályok megsértése folytán a Megrendelore kirótt bírságokat és / vagy vele
szemben érvényesített kárigényeket is. -

4.6. Szolgáltató köteles a veszélyes hulladékkal kapcsolatos dokumentációt (szállítójegy
száma, átvétel idopontja, átvett veszélyes hulladék fajtája és mennyisége) havonta
írásban megküldeni az OVSZ higiénikus foorvosának vérellátónkénti bontásban,
valamint év végén összesítve.

4.7. A veszélyes hulladék kezelésérol kiállított számlák készítésekor Szolgáltatónak
figyelemmel kell lennie arra, hogy az automata gépek mosófolyadéka EWC 18 01 03
kódszámú veszélyes hulladéknak minosül.
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4.8. Megrendelo a hulladékokat kizárólag a Szolgáltató által erre a célra leszállított
gyujtoeszközökben tárolja, az 1/2002. (1. ll.) EüM rendelet eloírásainak megfeleloen.
Megrendelo a megrendelésben vagy a szállítási ütemtervben meghatározott idopontban
biztosítja a hulladék átadását.

5.) A hulladékok átvétele

5.1. A veszélyes hulladék átvételére a 98/2001. (VI. 15.) kormányrendeletben foglaltak
szerinti formában, az ott rögzített dokumentumok felvétele mellett kerül sor. Az átvétel
során rögzítésre kerülo mennyiség képezi a felek közötti elszámolás alapját. A
mérlegeléshez szükséges eszközök biztosítása a Szolgáltató feladata.

5.2. Megrendelo a megrendelésben vagy a szállítási ütemtervben meghatározott idopontban
biztosítja a hulladék átvételét, melyre az 1. sz. mellékletben meghatározott helyeken
kerül sor. A felek megállapodnak abban, hogy a szállítási címeken a szállítás
munkanapokon 8.00-15.00 óra, pénteken 8.00-13.00 óra között történik.

5.3. A hulladékok átvételekor Szolgáltató szállítólevelet és "SZ" kísérojegyet állít ki, és
annak egy példányát átvételkor a Megrendelonek átadja. A veszélyes hulladékot
Szolgáltató köteles felrakni a szállító gépkocsira. A hulladék felrakásától számítva
minden, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenység a Szolgáltató felelosségére
történik.

5.4. Szolgáltató a szolgáltatást a mindenkori hatályos jogszabályok, így különösen a
kömyezetvédelemre, valamint a veszélyes hulladékok szállítására és kezelésére
vonatkozó jogszabályokban rögzítettek szerint köteles teljesíteni.

Szolgáltató kijelenti, hogy a szerzodéskötés idopontjában a tevékenység végzéséhez
szükséges valamennyi hatósági engedéllyel rendelkezik, a rendelkezésére álló
engedélyek jogerosek, így kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy a jelen szerzodés szerinti
szolgáltatások folyamatos nyújtására - így kü1önösen a fertozo hulladék folyamatos
elszállítására és ártalmatlanítására - jogosult. Szolgáltató kifejezetten vállalja, hogy a
szerzodés idotartama alatt mindvégig rendelkezni fog a mindenkori hatályos
jogszabályoknak megfelelo engedélyekkel, azok beszerzésérol saját költségére és
felelosségére gondoskodik.

Megrendelo a jelen szerzodés azonnali hatályú felmondására és kártérítési követelés
érvényesítésére jogosult, ha a Szolgáltató a szerzodés hatálya alatt bármely engedélyét
elveszíti, illetve a szerzodés hatálya alatt akár egy napig is engedély nélkül végez,
bármely, a jelen szerzodés hatálya alá tartozó szolgáltatást. Amennyiben a Megrendelo
a szerzodés felmondására kényszerül, az a szerzodés meghiúsulásának tekintendo és
Megrendelot megilleti a meghiúsulási kötbér. L

5.5 A Szolgáltató kötelessége valamennyi, a jogszabályoknak megfelelo szállításhoz
szükséges fuvarokmány (így a szállítólevél, a menetlevél, az írásbeli utasítás és részben
az "SZ" kísérojegy) kitöltése és kezelése. A kitöltéshez szükséges adatokat (hulladék
tulajdonsága, veszélyessége) Megrendelo adja meg a hulladék elszállításával
egyidejuleg.

5.6 A Felek rögzítik, hogy a fentiek nem mentesítik Megrendelot a veszélyes hulladékok
szabályszeru csomagolásának felelossége alól (az ADR 1.4.2.1.1. szerint). Amennyiben
Szolgáltató képviseloje (gépkocsivezetoje) szállításra alkalmatlan csomagolást észlel,
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úgy jogosult Csomagolási jegyzokönyvet felvenni Megrendelo képviselojével, és a
hulladék elszállítását megtagadni.

6.) Áruszállítási feltételek és határidok:

6.1. Szolgáltató az árut a 1. számú mellékletben meghatározott teljesítési helyekre
költségmentesen szállítja le.

6.2. Szolgáltató feladatát képezi a leszállítást közvetlenül követoen az áru fuvareszközrol
történo lerakodása és a Megrendelo által meghatározott helyreIhelyekre történo
berakodása. Szolgáltató maga köteles gondoskodni a le- és berakodáshoz szükséges
eszközök és munkaero biztosításáról. Megrendelo tájékoztatja Szolgáltatót, hogy a
szállítási címen sem eszköz, sem munkaero nem áll rendelkezésre erre a célra.
Szolgáltató e kötelezettsége teljesítését a saját költségére köteles teljesíteni. A felek
megállapodnak abban, hogy a szállítási címen az áruk átvétele munkanapokon 8.00-
15.00 óra, pénteken 8-13.00 óra között történik. .
Szolgáltató feladatát képezi továbbá a gyujtoedényeknek az eloírt címkékkel való
ellátása is.

6.3. A felek megállapodnak abban, hogy az árukat Szolgáltató a Megrendelo eseti lehívása(i)
alapján szállítja le a jelen szerzodés hatálya alatt. A Megrendelo jogosult a tényleges
felhasználásnak megfeleloen a megrendeléseket a következo, tényleges szállítási
határido elott 10 nappal írásban, telefaxon megküldeni. (lehívás)

Az áru feladását megelozo 5 nappal Szolgáltató telefax értesítést küld Megrendelo
Anyag- és Eszközgazdálkodási osztálya (fax: 372-4102) részére, melyben az alábbi
adatokat közli:

· a leszállítandó áruk megnevezése,
· a szállítmány megérkezésének várható idopontja,
· a fuvarozó és a fuvareszköz azonosításra alkalmas, pontos megnevezése.

6.4. Megrendelo lehívásának hiányában Szolgáltató az áru leszállítására nem jogosult.
Amennyiben a jelen szerzodés szerinti teljes árumennyiség lehívására a végso szállítási
határidoig nem kerül sor, Szolgáltató jogosult a szerzodéstol a le nem szállított áru
tekintetében elállni.

6.5. Szolgáltató a vonatkozó részszállítmány Megrendelo részére történt leszállítását, le- és
berakodását követoen, a részteljesítés leigazolásától kezdodoen jogosult a rész-
szállítmány ellenértékét a 3.1. pontban említett összesített számlával Megrendelo
részére leszámlázni.

7.) Csomaeolás: -
7.1 Szolgáltató a leszállítandó árut a szállítás módjának megfelelo csomagolásban szállítja

le. Megrendelo a leszállítani kért áru mennyiségét úgy tartozik meghatározni, hogy a
Szolgáltató által elozetesen közölt mennyiségnél kisebb mennyiség leszállítására nincs
mód.

7.2. A csomagolási megjelö1ésen- amelyet az egységcsomagokon kell elhelyezni -az alábbi
adatok szerepelnek:
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Megrendelo neve, székhelye,
a szerzodés száma,
szállítási cím.

8.) Az áruk átvétele. a használati utasítás. az áru tárolása és felhasználása:

8.1. Az áruk Szolgáltatótól történo átvétele Megrendelo kötelezettsége.

8.2. A Szolgáltató a leszállított áruk szállítólevelein köteles az alábbiakat feltüntetni:

A OVSZ szerzodés-lehívás hivatkozási számát (OVSZ- és RAG-szám),
termékkód (katalógusszám),
termék megnevezése,
termék mennyisége,
termék egységára (HUF).

8.3. Az áru mennyiségi átvételére a leszállítást követo 10 napon belül kerül sor.. A
mennyiségi hiányokról és sérülésekrol a Megrendelo jegyzokönyvet vesz fel, melyet
haladéktalanul továbbít Szolgáltató részére. A megállapított hiányokat és sérült árut
Szolgáltató a jegyzokönyv kézhezvételétol számított 10 napon belül saját költségére
utánszállítással tartozik pótolni.
Az áru minoségi átvételére a felhasználás függvényében folyamatosan kerül sor.

8.4. Az áru átvételének idopontjáig Szolgáltató felel az áru minoségének megorzéséért.
Szolgáltató köteles biztosítani a gyártó által eloírt raktározási és szállítási
körülményeket. A leszállított árukat a Megrendelo saját költségére és veszélyére az áruk
természetének megfelelo körülmények között raktározza.

8.5. A Szolgáltató köteles lehetové tenni azt, hogy a raktárában a Megrendelo
Minoségbiztosítási osztálya évente ellenorizze a termék minoségének megóvásához
szükséges követelmények meglétét.

9.) Szavatossá2:

9.1. Szolgáltató szavatolja, hogy a jelen szerzodés alapján leszálIításra kerülo áruk a
közbeszerzési eljárás során meghatározott követelményeknek a szerzodés hatályának
idotartama alatt megfelelnek.

9.2. Amennyiben a fentiek szerinti felhasználhatósági idotartam alatt az áruk valamelyike
tekintetében megállapítást nyer, hogy a jelen szerzodésben, illetve a Szolgáltató
ajánlatában rögzített minoségi paramétereket nem teljesíti, és funkciójának megfeleloen
nem használható, Szolgáltató a Megrendelo által megküldött bejelentés alapján köteles
az árut saját költségére 10 napon belül kicserélni. A kicserélt áru tekintetében a
felhasználhatósági idotartam a csere idopontjától újra kezdodik.

10.) For2alomba hozatalhoz szüksé2es dokumentumok:

Szolgáltató az Ajánlattételi Dokumentációban eloírtak szerint saját költségére biztosítja
Megrendelo részére a jelen szerzodésben meghatározott áruk forgalomba hozatalához
szükséges dokumentumokat (tanúsítványokat).
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11.) A szerzodés hatálva:

11.1. Felek a szerzodést határozatlan idotartamra kötik 90 napos rendes felmondási határido
tuzésével, azzal, hogy Felek 2009. december 31. napjáig nem jogosultak rendes
felmondási jogukat gyakorolni. Valamely fél súlyos szerzodésszegése esetén a másik fél
azonnali hatállyal jogosult felmondani a szerzodést.

11.2. Amennyiben Megrendelo centralizációs folyamatának részeként valamely területi
szerve a megszunik, köteles errol legkésobb a megszunés idopontját megelozo 30.
napon tájékoztatni a Szolgáltatót. A területi szerv megszunéséveI a szerzodés teljesítése
az adott területi szerv tekintetében lehetetlenné válik. Szállító emiatt kárigényt nem
támaszthat, amennyiben a Megrendelo határidoben tájékoztatta a megszunésro1.

12.) E2Vébfeltételek:

12.1. Jelen szerzodés és annak mellékletei csak a szerzodo felek közös megegyezésével,
írásos formában módosíthatók.

12.2. Minden, a jelen szerzodés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott
formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett
általi vételkor, illetve neki történo kézbesítéskor áll be.

12.3. Jelen szerzodés 4 azonos érvényu példányban magyar nyelven készült, melybol a felek
2-2 példányt kapnak.

12.4. Jelen szerzodés mellékletei annak elválaszthatatlan részét képezik.

12.5. A szerzodo felek mentesülnek a jelen szerzodésbol fakadó kötelezettségeik nem vagy
részleges teljesítésével kapcsolatos felelosség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan
erok következménye.
Ellenállhatatlan eron olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara által igazolt
körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerzodés aláírását követoen felmerülo,
eloreláthatatlan és a felek által elháríthatatlan események következtében állnak be.
Ilyennek tekintendok foképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tuzvész, robbanás.

Az ellenállhatatlan ero által érintett fél köteles a másik felet a vis maior helyzet
bekövetkeztérol illetve megszuntérol 15napon belül értesíteni.

13.) Választottbírósá2. alkalmazandó i02:

A jelen szerzodésbol eredo jogvitákat a szerzodo felek megkísérlik békés úton rendezni.
--

Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerzodo felek a vita elbírálása
céljából a rendes bírósági út kizárásával alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság kizárólagos illetékességének.

A választottbírósági eljárás székhelye Budapest. A Választottbíróság döntése végleges
és végrehajtható.
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A jelen szerzodésben nem vagy nem kimerítoen szabályozott kérdések tekintetében a magyar
anyagi jog szabályai az irányadók.

Septox Kft.

Budapest, 2008. ...~ ~".. .~:. . .. . ..

~~..................................

Andó András
ügyvezeto igazgató

Szolgáltató

Országos Vérellátó Szolgálat

Budapest 2008 ,( !. ;Z 1, . .....................
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1. sz. melléklet

A kezelendo veszélyes hulladék mennyisége:

EWC 1801 03* kódszámú veszélyes hulladék: évente 195000 kg,
EWC 1801 06* kódszámú veszélyes hulladék: évente 200 kg,

Megrendelo a szerzodés teljesítése során jogosult az egyes hulladékfajták mennyiségét
illetoen a tényleges szükségleteknek megfeleloen + 30 %-kal (plusz harminc
százalékkal) eltérni.

Teljesítési helyek:

RVK: regionális vérellátó központ; TV: területi vérellátó

Megrendelo a teljesítési helyek szerinti bontásban feltüntetett mennyiségeket csak és
kizárólag tájékoztató jelleggel adta meg, a mennyiségek ennek megfeleloen akár teljesítési
helyenként külön-külön, akár összességében is változhatnak + 30 %-os mértékben, ez
értelemszeruen érintheti a teljesítési helyenként fentiekben megadott szállítási gyakoriságot is,
amely ennek megfeleloen módosul, a szerzodés külön módosítása nélkül.
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A hull. Nettó Bruttó
ÁFA

Nettó Bruttó
Teljesítés helye mennyisége egységár egységár mértéke

összár összár
(kg/év) (Ftlk2) (Ftlk2) (Ft/év) (Ft/év)

Budai RVK 47.300 156 187,20 20% 7.378.800 8.854.5.60
Péterfy TV 6.000 156 187,20 20% 936.000 1.123.200
Dél-pesti TV 3.000 156 187,20 20% 468.000 561.600
Váci TV 2.500 156 187,20 20% 390.000 468.000
Egri TV 1.000 156 187,20 20% 156.000 187.200
SalgótaIjáni TV 1.500 156 187,20 20% 234.000 280.800
Gyori TVK 11.000 156 187,20 20% 1.716.000 2.059.200
Szombathely TV 11.300 156 187,20 20% 1.762.800 2.115.360
Sopron TV 1.000 156 187,20 20% 156.000 187.200
Zalaegerszegi TV 2.500 156 187,20 20% 390.000 468.000

Veszprémi RVK 14.000 156 187,20 20% 2.184.000 2.620.800

Székesfehérvári TV 2.600 156 187,20 20% 405.600 486.720
Tatabánya TV 1.600 156 187,20 20% 249.600 299.520
Pécsi RVK 17.000 156 187,20 20% 2.652.000 3.182.400
Szekszárdi TV 1.300 156 187,20 20% 202.800 243.360
Kaposvári TV 1.600 156 187,20 20% 249.600 299.520
Baja TV 900 156 187,20 20% 140.400 168.480
Sze2edi RVK 20.000 156 187,20 20% 3.120.000 3.744.000
Békéscsaba TV 2.000 156 187,20 20% 312.000 374.400
Kecskeméti TV 4.000 156 187,20 20% 624.000 748.800
Debreceni RVK 21.000 156 187,20 20% 3.276.000 3.931.200
Miskolci TV 16.000 156 187,20 20% 2.496.000 2.995.200
Nyíregyháza TV 3.100 156 187,20 20% 483.600 580.320
Szolnoki TV 3.000 156 187,20 20% 468.000 561.600
Mindösszesen 195.200 156 187,20 20% 30.451.200 36.541.440



..

Heti szállítási ütemterv

A veszélyes hulladék mennyiségének teljesítési helyek szerinti megoszlása (EWC 1801
03 kódszámú és EWC 18 01 06 kódszámú veszélyes hulladék együtt), valamint a
begyujtés és szállítás gyakorisága:

A fenti táblázatban szereplo, teljesítési helyek szerint feltüntetett mennyiségeket csak és
kizárólag tájékoztató jelleggel adta meg, a mennyiségek akár teljesítési helyenként
külön-külön, akár összességében is változhatnak a felhívásban megadott (+ 30%-os)
mértékben. A mennyiségi változásra figyelemmel értelemszeruen a fenti táblázatban
szereplo, teljesítési helyenként megadott szállítási gyakoriság is módosulhat.

Szolgáltató

seF.G}X

/\ ,\ ~....................
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Eves
Megnevezés szállítás Mennyiség

gyakorisága napok kg
kg

Budai RVK heti 3 H - Sz -P 47 300
Péterfy TV heti 2 K-P 6000
Dél-pesti TV heti 3 H - Sz - P 3000
Váci TV heti 2 K-P 2500

Egri TV heti 1 Sz 1000
Salgótarián TV heti 3 H - Sz - P 1 500
Gyori RVK heti 3 H - Sz - P 11 000
Szombathely heti 3 H - Sz - P 11 300
Sopron TV havi 2 Cs 1000
Zalaegerszeg TV heti 2 K-Cs 2500
Veszprémi RVK heti 3 H - Sz -P 14 000
Székesfehérvári TV heti 3 H - Sz - P 2600
Tatabánya TV heti 2 Sz- P 1 600
Pécsi RVK heti 2 K-P 17 000
Szekszárdi TV heti 3 H - Sz -P 1300
Kaposvári TV heti 2 K-P 1600
Baja TV heti 3 H - Sz - P 900
Szeedi RVK heti 3 H - Sz - P 20 000
Békéscsaba TV heti 1 H 2000
Kecskeméti TV heti 3 H - Sz - P 4000
Debreceni RVK heti 3 H - Sz - P 21 000
Miskolc TV heti 3 H - Sz - P . 16 000
Nyíregyháza TV heti 2 Sz - P 3 100
Szolnoki TV heti 3 H - Sz - P 3000

összesen: 195 200
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2. sz. melléklet

A gyujtoeszközök megnevezése, mennyisége és egységára:

Megrendelo a szerzodés teljesítése során jogosult a gyujtoeszközök mennyiségét illetoen a
tényleges szükségleteknek megfeleloen az összes gyujtoeszköz teljes mennyiségének + 30 %-
ával (plusz harminc százalékkal) eltérni.

Septox Kft. Országos Vérellátó Szolgálat

Budapest,.199.:f?~..lt, U........
~()Dg.

Budapest, ..J~}..'... ..............

~ ~~
Andó András

ügyvezeto igazgató
Szolgáltató

Si:r: .gx

dA - "/t(
., .-- . . .. . . (':. .L::.l:::... .. . .. . . . .. . .. . .. . ....

,,\:.REL~ Dr. MiskovitsEszter
Ot::> O" \ . foigazgató

(!j ... _ ~ \ Megrendelo
~=- O,,.. =~ r
UJ ~" GJ

1- y c\ \
~APeg\ ...;:.\1} \............

PaJer Peter
gazdasági foigazgató-helyettes
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Mennyiség
Nettó Bruttó

ÁFA Nettó
Bruttó

Megnevezés egységár egységár összár
(db) (Ft/db) (Ft/db)

mértéke összár (Ft) (Ft)
a) 21-es muanyag 2.100 330 396,00 20% 693.000 831.600
b) 51-es muanyag 2.200 530 636,00 20% 1.166.000 1.399.200
c) 12 l-es muanyag 3.600 720 864,00 20% 2.592.000 3.110.400
d) 18 les muanyag 5.400 620 744,00 20% 3.348.000 4.017.600
e) 601-es muanyag 1.800 1.330 1.596,00 20% 2.394.000 2.872.800
f) 10 l-es kanna 1.700 380 456,00 20% 646.000 775.200
g) 241-es papírd. 3.400 340 408,00 20% 1.156.000 1.387.2Q0
h) 401-es papírd. 3.200 460 552,00 20% 1.472.000 1.766.400
i) Kicsi zsák 4.500 52 62,40 20% 234.000 280.800
j) Nagy zsák 9.500 75 90,00 20% 712.500 855.000
k) Kukazsák 2.600 45 54,00 20% 117.000 140.400

Mindösszesen 40.000 - - 20% 14.530.50017.436.600


