Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
amely létrejött egyrészről
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
székhely: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.
adószáma: 15730514-2-13
statisztikai számjele: 15730514-8411-321-13
törzsszáma: 730512
képviseli: Paulovics Géza polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről a
……………………
székhely: …………….
cégjegyzékszáma: …………….
adószáma: …………….
statisztikai számjele: …………….
bankszámlaszáma: ………………
KÜJ azonosító: ……
KTJ azonosító: …….
képviseli: ………………..
mint közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató) – együtt: Felek – között az
alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:
PREAMBULUM
Az Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: „Kbt.”), valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a
továbbiakban: „Ht.”) 33. és 34. §-a alapján, továbbá a közszolgáltató kiválasztásáról és
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) és a vonatkozó egyéb jogszabályok
rendelkezései szerint közbeszerzési eljárást folytatott le „Mogyoród Nagyközség
közigazgatási területén települési szilárd hulladék begyűjtése és ártalmatlanítása,
kezelése szolgáltatás” tárgyban.
Jelen szerződést a lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként az Önkormányzat,
mint ajánlatkérő és a Közszolgáltató, mint a fentiekben hivatkozott közbeszerzési
eljárás nyertes ajánlattevője köti meg.
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I.

A SZERZŐDÉS CÉLJA
Szerződő Felek a Ht. 33. és 34. §-ai, valamint a vonatkozó jogszabályok
rendelkezései alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötnek
az
önkormányzat
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás
ellátási
kötelezettségének jelen közszolgáltatási szerződés útján történő biztosítása
érdekében.

II.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1. Közszolgáltató a jelen közszolgáltatási szerződés alapján hulladék begyűjtési,
szállítási és kezelési közszolgáltatást köteles végezni a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekkel és a Közszolgáltató jelen szerződés megkötését megelőző
közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában – mely a jelen szerződés 1. sz.
mellékletét képezi – foglaltakkal összhangban, amelynek teljesítését
Közszolgáltató jelen szerződés aláírásával vállalja.
2.2. Közszolgáltató feladata különösen az alábbiakra terjed ki:
a) az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített
gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot az ingatlanhasználóktól
összegyűjti és elszállítja, ideértve a háztartásban képződő zöldhulladék,
vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését
és elszállítását is,
b) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékot az ingatlanhasználóktól
összegyűjti, illetve átveszi és elszállítja,
c) az általa üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron
gyűjtött vagy átvételi helyen átvett hulladékot összegyűjti és gondoskodik az
elszállításáról,
d) az önkormányzati közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények
között elhelyezett hulladékot összegyűjti, elszállítja és gondoskodik a
hulladék kezeléséről,
e) gondoskodik az a)-d) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezeléséről.
f) a begyűjtött hulladék mennyiségéről, fajtájáról, újrahasznosítás módjáról,
mértékéről rendszeres és folyamatos adatszolgáltatás az önkormányzat és a
lakosság irányába,
g) Hulladékgazdálkodási Terv elkészítése során a Mogyoród Nagyközség
Települési Környezetvédelmi Programjának figyelembe vétele,
h) önkormányzattal együttműködésben a lakossági hulladékcsökkentés,
újrahasznosítás,
az
illegális
hulladéklerakás
csökkentésének
2

előmozdításában (pl. „TE SZEDD” programban való együttműködés,
támogatás),
i) Formula 1 Magyar Nagydíj idején keletkező rendkívüli hulladékmennyiség
begyűjtésére többlet kapacitás biztosítása, esetleges szelektív gyűjtőszigetek
ideiglenes telepítése,
j) az önkormányzattal együttműködés a lakossági komposztálási programban
megszervezésében és fenntartásában.
Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a fenti felsorolásban
foglaltak nem korlátozzák a Közszolgáltató kötelezettségét a vonatkozó
jogszabályok szerinti feladatok általa történő ellátása vonatkozásában.
2.3. Közszolgáltató tevékenységét a Ht. és annak végrehajtási rendeletei, valamint
Önkormányzat vonatkozó önkormányzati rendeletei előírásainak megfelelően
köteles folyamatosan és teljes körűen végezni.
2.4. Közszolgáltató kijelenti, hogy legalább a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény szerinti A/1
minősítési engedéllyel, illetőleg megfelel a Ht. 34. § (4) bekezdésében foglaltak
szerinti feltételeknek. A minősítési engedély – illetőleg a Ht. 34. § (4) bekezdése
szerinti feltétel teljesülése esetén a Közszolgáltató ezen jogszabályhely
szempontjából releváns tagjainak minősítési engedélyei – a jelen szerződés 2. sz.
mellékletét képezi(k). Közszolgáltató kijelenti továbbá, hogy a Ht. 32/A. § (1)
bekezdés f) pontja szerinti megfelelőségi véleménnyel, mely a jelen szerződéshez
3. sz. mellékletként kerül csatolásra.

III. A KÖZSZOLGÁLTATÁS TERÜLETI, ÉS IDŐBELI HATÁLYA
3.1. A közszolgáltatás teljesítésének területi kiterjedése Mogyoród Nagyközség
közigazgatási területe.
3.2. A jelen szerződés a mindkét Fél általi aláírása napján lép hatályba és ettől
számítottan 12 (tizenkettő) hónapos határozott időtartamra szól azzal, hogy a
közszolgáltatási tevékenységet a Közszolgáltató az Önkormányzatnak a
települési
szilárd
hulladékkal
kapcsolatos
hulladékkezelési
helyi
közszolgáltatásról szóló 9/2014. (IV. 28.) számú rendelete szerinti, a jelen
szerződés hatálybalépése utáni első járatszedési napon (az első szerdai vagy
pénteki napon) köteles megkezdeni.
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IV.

FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. Közszolgáltató kötelezettséget vállal:
4.1.1. a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű, az Országos
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltaknak megfelelő
ellátására, mely közszolgáltatás teljesítése kizárólag törvényben vagy
kormányrendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető vagy
korlátozható valamint az ingatlanhasználó kérésére önkormányzati
rendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető;
4.1.2. a közszolgáltatásnak a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő
környezetszennyezés-mentes, és az Önkormányzat igényei szerinti
rendszerben, módszerrel és gyakorisággal történő elvégzésére (ideértve az
évenkénti lomtalanítás és az elkülönített gyűjtés teljesítését is, ha az
Önkormányzat rendelete ezt előírja), amiért szavatossággal tartozik;
4.1.3. a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű
jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítására, valamint a szükséges
létszámú és képzettségű szakember alkalmazására – a Közszolgáltató e
körben kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik:
4.1.3.1.

a közszolgáltatási feladatai ellátásához szükséges hatósági
engedéllyel rendelkező és megfelelő műszaki állapotban levő
járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel,
valamint olyan – a tulajdonában, kezelésében vagy
bérleményében levő – telephellyel, amely alkalmas a
közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek,
berendezések
és
eszközök
tárolására,
tisztítására,
fertőtlenítésére és műszaki ellenőrzésére;

4.1.3.2.

olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a
közszolgáltatás keretében ellátott tevékenységei gyakorlása
során esetlegesen bekövetkező környezeti károk azonnali
beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek;

4.1.3.3.

a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú – és a
vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően képzett –
szakemberrel;

4.1.4. a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos teljesítéséhez szükséges
fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzésére;
4.1.5. a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére az Önkormányzat
által kijelölt helyek és létesítmények igénybevételével;
4.1.6. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről – ideértve
bevételeit és kiadásait – évente történő beszámoló készítésére az
Önkormányzat képviselő-testülete felé;
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4.1.7. a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres
teljesítésére, és nyilvántartási rendszer működtetésére a 309/2014. (XII.
11.) Korm. rendeletben és a vonatkozó jogszabályokban (ideértve a
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet helyébe esetlegesen lépő bármely új
jogszabályt is) foglaltak szerint;
4.1.8. a 2.4. pont szerinti minősítési engedélyének a jelen szerződés hatálya
alatti folyamatos fenntartására, valamint az ezen minősítési osztály
szerinti követelményeknek a folyamatos biztosítására;
4.1.9. a 2.4. pont szerinti megfelelőségi vélemény folyamatos meglétére;
4.1.10. a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és
tájékoztatási rendszer működtetésére, a vonatkozó jogszabályok szerinti
ügyfélszolgálat biztosítására – ideértve különösen a Ht. 53. §-ában
foglaltak maradéktalan teljesítését – (pl. ingatlantulajdonosok
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos bejelentéseinek
intézése, panaszainak kivizsgálása és a közszolgáltatással kapcsolatos
általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében könnyen hozzáférhető
helyen ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetésére, internetes
honlapján az alkalmazott díjakkal és a lomtalanítással kapcsolatos
tájékoztatás nyújtásra, továbbá a fogyasztói kifogások és észrevételek 15
(tizenöt) napon belüli kivizsgálására, ennek eredményéről a bejelentő
írásbeli tájékoztatására);
4.1.11. továbbá mindazon feladatok ellátására, melyet a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések a Közszolgáltató számára előírnak, mely során köteles
figyelembe venni a település környezetvédelmi programját;
4.1.12. hogy a jelen szerződés időbeli hatálya alatt a jelen szerződés megkötését
megelőző közbeszerzési eljárásban előírt alkalmassági követelmények,
továbbá a benyújtott ajánlata szerinti létszámú és képzettségű rendelkező
szakember és eszközök, létesítmények, telefonos ügyfélszolgálat
(legalább egy fő vonal, illetve egy zöld vonal) jelen szerződés
teljesítéséhez való rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja, valamint
a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírtak
szerinti MIR (ISO 9001 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények),
KIR (ISO 14001 Környezetközpontú irányítási rendszerek.
Követelmények és alkalmazási irányelvek), MEBIR (IOHSAS 18001 A
munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszerek.
Követelmények) és IBIR (IISO/IEC 27001 Információbiztonsági
irányítási rendszerek. Követelmények) tanúsítványait vagy az azokkal
egyenértékű tanúsítványait/egyenértékű intézkedéseket a jelen szerződés
időbeli hatálya alatt folyamatosan fenntartja. Felek rögzítik, hogy a jelen
alpont szerinti kötelezettségek – akár részleges és/vagy akár ideiglenes –
megszegése a Közszolgáltató súlyos szerződésszegésének minősül.
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4.2. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal:
4.2.1. a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató
számára szükséges információk jogszabályi feltételek mellett
ellenszolgáltatás-mentes szolgáltatására;
4.2.2. a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb
hulladékgazdálkodási tevékenységek összehangolásának elősegítésére;
4.2.3. a jelen szerződés szerinti közszolgáltatásnak a településen működtetett
különböző közszolgáltatásokkal történő összehangolása elősegítésére;
4.2.4. a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére,
szállítására, kezelésére szolgáló helyek és létesítmények kijelölésére;
4.2.5. a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítására a
közszolgáltatási szerződés időtartama alatt a közszolgáltatásba bevont
területen;
4.2.6. a birtokában lévő, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos
nyilvántartásainak a Közszolgáltató részére a jelen szerződés hatályba
lépésének napján történő átadására;
4.2.7. a Közszolgáltató tárgyhavi teljesítéseiről – ideértve a 4. sz. mellékletben
rögzített tételek elszámolását is a tárgyhót követő hónap 5. (ötödik)
munkanapjáig teljesítésigazolás kiállítására és a Közszolgáltató részére 1
eredeti példányban történő átadására/megküldésére.
4.3. Felek vállalják, hogy a Ht. 32/A. § (1) bekezdésben meghatározott feladatokra
Koordináló szervként kijelölt NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló
és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban:
Koordináló szerv) való együttműködési és a részére történő adatszolgáltatási és
egyéb kötelezettségeiket a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően
teljesítik, továbbá a Koordináló szerv jogaival és kötelezettségeivel tisztában
vannak.
Felek e körben kijelentik, hogy tudomással bírnak arról a tényről, hogy a
Koordináló szerv a jelen szerződés Ht. 92/B. § (2) bekezdés szerinti
megfelelőségét vizsgálja.
4.4. Felek rögzítik, hogy az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására
létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról,
valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló
69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 4. § (1)-(3) bekezdéseiben és 11-12. §-ában
foglalt feltételek a jelen szerződés vonatkozásában korlátozás nélkül
alkalmazandók.
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V. A
SZOLGÁLTATÁSI
ÉS
MEGFIZETÉSE, BEHAJTÁSA

KÖZSZOLGÁLTATÁSI

DÍJAK

5.1. Felek rögzítik, hogy a Koordináló szerv szedi be a közszolgáltatási díjat, és a
Koordináló szerv a Közszolgáltatónak a jelen szerződésben rögzített feladataiért
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter
által meghatározott szolgáltatási díjat fizet. A szolgáltatási díjban a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes közvetlen költsége megtérítésre
kerül, így a haszonanyag értékesítéséről a Koordináló szerv gondoskodik úgy,
hogy a Közszolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles a Koordináló szerv
által kijelölt szervezetnek átadni. A haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a
Koordináló szervet illeti meg. A Koordináló szerv kezeli a közszolgáltatás
keretében keletkező kintlévőségeket.
5.2. A közszolgáltatási díjak megfizetése, megfizettetése
5.2.1. A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a
69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti
adatszolgáltatás alapján állítja ki.
5.2.2. A Közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a
Koordináló szerv a nem megfelelő adatszolgáltatással érintett
ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv által legutóbb
kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel
összefüggésben keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási
kötelezettség a Közszolgáltatót terheli. Az így keletkező közszolgáltatási
díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló szerv a Közszolgáltatónak
fizetendő esedékes szolgáltatási díjba beszámítja.
5.2.3. A Közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a
Koordináló szerv által nem megfelelő adattartalommal kiállított
számlákkal kapcsolatos valamennyi következményért a Közszolgáltatót
terheli felelősség.
5.2.4. A Koordináló szerv a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1)
bekezdése szerinti adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon
ingatlanok körét, amelyre nincs közszolgáltatási díjfizetés meghatározva
az adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető, hogy az ingatlannal
összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e körben jogosult
ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a 69/2016. (III. 31.) Korm.
rendelet 20. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatásból hiányzó
ingatlanok és szükséges adataik megállapítása érdekében. Ezen
ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a Közszolgáltatónak, és
felhívja a Közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett
szolgáltatásának megfelelően korrigálja a 69/2016. (III. 31.) Korm.
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rendelet 20. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatását legkésőbb az
értesítés kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon belül. Az ezen korrekciót
követően – a Közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása hiányában – a
Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak
számlázza ki.
5.2.5. A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn
belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.
5.3. A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató által – az ingatlantulajdonos felé
díj felszámítása nélkül – az Önkormányzat külön térítése ellenében végzendő
szolgáltatásokat és azok díjait jelen közszolgáltatási szerződés 4. számú
melléklete tartalmazza.
5.4. A jelen szerződés alapján a Közszolgáltató által a jelen, 5.3. pontban foglaltak
szerint nyújtott szolgáltatásokra tekintettel az Önkormányzat által fizetendő díjak
megfizetése vonatkozásában Felek havi elszámolásban állapodnak meg az
alábbiak szerint.
5.4.1. Közszolgáltató a számláit a hatályos jogszabályokban foglaltaknak
megfelelően köteles kiállítani.
5.4.2. Az Önkormányzat a Közszolgáltató számláját a Kbt. 135. § (3)
bekezdésében foglaltak szerinti eljárásrendnek megfelelően, a számla
kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül, banki
átutalással fizeti meg Közszolgáltató részére, Közszolgáltatónak a
számlában megjelölt bankszámlájára. Felek megállapodnak, hogy az
Önkormányzat fizetési kötelezettsége azon a napon minősül pénzügyileg
teljesítettnek, amikor az adott díjat, ellenértéket Közszolgáltató
számlavezető pénzintézete a Közszolgáltató bankszámláján jóváírta.
5.4.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a Közszolgáltató a
Ptk. vonatkozó rendelkezései szerinti mértékű késedelmi kamat
felszámítására jogosult az Önkormányzattal szemben.
5.4.4. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti kifizetések az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek
értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó
kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Közszolgáltató
30 (harminc) napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes
adóigazolást mutasson be, adjon át, vagy küldjön meg az Önkormányzat
részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a
köztartozásmentes adózói adatbázisban.
5.4.5. A jelen, 5.4. pontban nem szabályozott, az Önkormányzat kifizetéseire
vonatkozó egyéb szabályok vonatkozásában az irányadó jogszabályi
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rendelkezések – ideértve az Önkormányzat vonatkozó rendeletében
foglaltakat is – alkalmazandók.
5.5. Amennyiben a Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe
nem tartozó tevékenységet is végez, akkor az egyes tevékenységeire olyan
elkülönült nyilvántartást köteles vezetni, amely biztosítja az egyes tevékenységek
átláthatóságát, valamint kizárja a keresztfinanszírozást. Közszolgáltató köteles a
közszolgáltatási tevékenységéről évente beszámolni az Önkormányzat képviselőtestülete felé.
5.6. Hibás teljesítésnek minősül, ha a Közszolgáltató hibájából a meghirdetett gyűjtési
napon elmaradt ürítést 7 (hét) napon belül nem pótolja. Ez esetben Közszolgáltató
köteles hibás teljesítési kötbért fizetni, melynek mértéke: nettó ………………..
Ft / nap. [a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint]
5.7. Közszolgáltató elfogadja, hogy az Önkormányzat a hibás teljesítési kötbér
alkalmazásánál a lakossági és egyéb igénybevevői visszajelzéseket és panaszokat
is figyelembe veszi. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy
bármely elmaradt ürítés – akár csak egyetlen hulladékgyűjtő edény ürítése
elmaradása – pótlásának 7 (hét) napon túli késedelme megalapozza a kötbér
felszámítását. Felek rögzítik továbbá, hogy amennyiben a jelen pont szerinti eset
bekövetkezik, az Önkormányzat a fentiek szerinti kötbér összegét – a napra
vetített összeg figyelembevételével – korlátozás nélkül jogosult felszámítani,
azaz amennyiben a jelen szerződés szerinti hiba bekövetkezik, akkor a fentiek
szerinti 1 (egy) napi kötbérösszeg 7-szerese (azaz hétszerese) kerül felszámításra
a Közszolgáltatóval szemben.
A kötbér a hibás teljesítés esetének bekövetkezésével esedékessé válik.
Önkormányzat kötbérigényének érvényesítése nem jelenti az Önkormányzat
egyéb igényeinek elvesztését. Önkormányzat a kötbért meghaladó kárát és a
szerződésszegésből fakadó egyéb jogait érvényesítheti a Közszolgáltatóval
szemben. Önkormányzat a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését
akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette. A hibás teljesítés
esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti Közszolgáltatót a teljesítés
alól.

VI. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE
6.1. Jelen közszolgáltatási szerződést mindkét fél belegyezésével, kizárólag a Kbt.
141. §-ban foglaltak alapján írásban lehet módosítani, a Felek cégszerű
aláírásával. Szóban vagy ráutaló magatartással a szerződés nem módosítható.
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6.2. Jelen közszolgáltatási szerződés megszűnik:
6.2.1. a benne meghatározott időtartam lejártával,
6.2.2. a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
6.2.3. a szerződő felek közös megegyezésével,
6.2.4. jogszerű felmondással.
6.3. Az Önkormányzat jelen közszolgáltatási szerződést a Ptk-ban meghatározottakon
túlmenően akkor mondhatja fel 6 (hat) hónapos felmondási idővel – azzal, hogy
a felmondási idő alatt a Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást
változatlanul köteles ellátni –, ha:
6.3.1. a Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a
környezet védelmére és a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy
hatósági előírásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét bíróság
vagy hatóság jogerősen megállapította;
6.3.2. a Közszolgáltató a jelen közszolgáltatási szerződésben megállapított
kötelezettségét neki felróható módon súlyosan megsértette.
6.4. Az Önkormányzat jogosult a jelen szerződést 1 (egy) hónapos felmondási idővel
felmondani, ha a Közszolgáltató a szerződés időbeli hatálya alatt bármikor nem
rendelkezik minősítési engedéllyel vagy megfelelőségi véleménnyel.
6.5. Az Önkormányzat jogosult és egyben köteles a jelen szerződést felmondani – ha
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a jelen szerződéssel
érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha:
6.5.1. a Közszolgáltatóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes
joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
6.5.2. a Közszolgáltató közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy
személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely
feltétel.
6.6. Az Önkormányzat a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak
szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített
esetekben.
6.7. Az Önkormányzat a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést
felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés
megkötését követően jut tudomására, hogy a Közszolgáltató tekintetében a jelen
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szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn,
és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
6.8. Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést a Ptk-ban meghatározottakon
túlmenően akkor mondhatja fel, ha:
6.8.1. Önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott
kötelezettségét - a Közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan
megsérti, és ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a
közszolgáltatás teljesítését,
6.8.2. a közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett
jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja
meg, hogy az a Közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű
teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben
sérti.
6.9. A jelen szerződés megszűnése vagy megszüntetése esetén, továbbá ha a
Közszolgáltató nem rendelkezik minősítési engedéllyel, a Közszolgáltató az új
közszolgáltató kiválasztásáig, de legfeljebb 6 (hat) hónapig a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul köteles ellátni.
6.10. A jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a közszolgáltatás
ellátásával kapcsolatos, folyamatban lévő ügyek iratait és nyilvántartásait a
Közszolgáltató az Önkormányzat részére köteles a jelen szerződés megszűnése
napján átadni.

VII. KAPCSOLATTARTÁS
7.1. Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kötelesek egymással
együttműködni. Az együttműködés keretében Felek kötelesek egymást
haladéktalanul értesíteni minden olyan tényről, körülményről vagy eseményről,
amely a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek megfelelő teljesítésére
vonatkozik, illetve a teljesítést bármilyen módon korlátozhatja, megnehezítheti,
késleltethető, vagy megakadályozhatja.
7.2. Felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik a faxon vagy elektronikus úton
elküldött írásbeli üzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind fax, mind
elektronikus úton küldött üzenet esetében a küldő felet terheli annak a
bizonyítása, hogy a másik fél részére az üzenetet megküldte. Az üzenet
megküldése bizonyítható ajánlott postai küldemény esetén feladóvevénnyel, hiba
és megszakításmentes adást bizonyító fax igazoló szelvénnyel, valamint email
megküldése esetén olyan iratokkal, melyből megállapítható, hogy hiba
visszajelentés nem történt. Felek ugyanakkor kötelezik magukat, hogy a
11

szerződés teljesítése szempontjából különösen fontos okiratokat (pl. pénzügyi
elszámolás, bizalmas okiratok, stb.) személyesen, illetve ajánlott, tértivevényes
levél útján juttatják el a címzett részére.
7.3. Felek az együttműködés keretében teljesítendő írásbeli értesítéseket és
nyilatkozatokat a másik fél kijelölt kapcsolattartójához kötelesek megtenni, és a
másik fél kapcsolattartójától jogosultak az ilyen értesítéseket és tájékoztatásokat
hitelesként és érvényesként elfogadni. Megbízó a Megbízott számára folyamatos
konzultációs lehetőséget biztosít. Szerződő felek a Szerződéssel összefüggő
kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki:
Önkormányzat részéről
[szerződéskötéskor kerül kitöltésre]:
Név: ...........................
Értesítési cím: ..........................
Email: ...........................
Telefon: ............................
Mobiltelefon: ...........................
Közszolgáltató részéről:
[szerződéskötéskor kerül kitöltésre]:
Név: ...........................
Értesítési cím: ...........................
Email: ...........................
Telefon: ...........................
Mobiltelefon: ...........................
Fax: ...........................
7.4. Szerződő felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződésben meghatározott
feladataik ellátása során tudomásukra jutó, a másik fél és az azzal közvetlen
kapcsolatban álló partnerszervezetek üzletvitelére és működésére, üzlet- és
piacpolitikájára, üzletkörére, a jelen szerződésre és annak ellátására vonatkozó
információt, továbbá minden olyan más információt, adatot és dokumentumot,
megoldást, amelyek harmadik Fél részére történő átadása az érintett Félre nézve
közvetlenül vagy közvetve hátránnyal jár vagy járhat - időbeli korlátozás nélkül
- bizalmasan, üzleti titokként kezelik, és azokat kizárólag a jelen szerződés
keretein belül használják fel. A Felek ezen kötelezettségük megszegése esetén
teljes kártérítési felelősséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerinti
kötelezettségekről kötelesek megfelelő tájékoztatást adni érintett alkalmazottaik
és harmadik személyek részére.
Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglaltak nem korlátozzák Felek
jogszabályon, bírósági vagy hatósági határozaton alapuló közzétételi
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kötelezettségeit és nem korlátozzák a Feleket a jelen szerződéssel kapcsolatos
jogaik bármely bíróság, hatóság előtti érvényesítésében.

VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK
8.1. A jelen szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a Közszolgáltatónak kell
teljesítenie. Közszolgáltató ugyanakkor a jelen szerződés teljesítéséhez a Kbt-ben
és a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételek szerint jogosult alvállalkozót
igénybe venni azzal, hogy Közszolgáltató e harmadik személy(ek)
tevékenységéért teljes körű felelősséggel tartozik.
8.1.1. A jelen szerződés teljesítésébe a Közszolgáltató által bevonni kívánt, a
jelen szerződés megkötésekor ismert alvállalkozók adatait a
Közszolgáltató által a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg aláírt, a
jelen szerződés 5. sz. mellékletét képező nyilatkozat tartalmazza.
8.1.2. Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató új alvállalkozó bevonására csak a
Kbt-ben foglalt feltételekkel jogosult azzal, hogy az új alvállalkozó
bevonását a jelen szerződés 5. sz. melléklete szerinti nyilatkozat
aktualizált, a Közszolgáltató által cégszerűen aláírt 4 (négy) eredeti
példányának az Önkormányzat részére történő megküldésével köteles
teljesíteni.
8.1.3. Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen szerződés 5. sz. mellékletét
érintő változásról – ideértve különösen, de nem kizárólagosan az
alvállalkozói teljesítésének arányának megváltozását – Közszolgáltató a
jelen szerződés 5. sz. melléklete szerinti nyilatkozat aktualizált, a
Közszolgáltató által cégszerűen aláírt 4 (négy) eredeti példányának az
Önkormányzat részére történő megküldésével köteles bejelenteni.
8.1.4. A jelen szerződés 5. sz. mellékletének az előzőek szerinti változása nem
minősül a jelen szerződés módosításának. Felek rögzítik, hogy az
előzőeknek megfelelően aktualizált mellékletet Közszolgáltató – a
benyújtás sorrendjében – folytatólagos alszámozással (5/1., 5/2., 5/3. stb.)
ellátva köteles benyújtani az Önkormányzat részére.
8.1.5. Közszolgáltató kifejezetten kijelenti, hogy a Kbt-ben rögzített, az
alvállalkozók vonatkozásában irányadó szabályokkal maradéktalanul
tisztában van és minden intézkedést megtesz ezen rendelkezések betartása
érdekében, továbbá a jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul
veszi, hogy e kötelezettségei megszegése a részéről súlyos
szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel az Önkormányzat
jogosulttá válik a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására vagy az
attól történő elállásra, továbbá a Közszolgáltatóval szemben a jelen
szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti jogkövetkezmények is
korlátozás nélkül érvényesíthetők.
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8.1.6. Az Önkormányzat vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés
teljesítése során korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni, hogy a jelen
szerződés teljesítésében a Közszolgáltató oldalán a jelen szerződés 5. sz.
melléklete szerinti alvállalkozó(k) vesz(nek)-e részt.
8.1.7. A Közszolgáltató az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat megillető
díjak alvállalkozók felé történő megfizetéséről köteles gondoskodni, és az
alvállalkozók nem jogosultak semmilyen díj- költség vagy egyéb
követeléssel az Önkormányzattal szemben fellépni. Közszolgáltató az
alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási kötelezettség
velük történő betartatásáért a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint
felel.
8.2. Közszolgáltató a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett
szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint a jelen szerződés megkötését
megelőző közbeszerzési eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak
megfelelően, valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon
köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság
igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek
bevonása a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében rögzítettek figyelembevételével
maradhat el, továbbá helyettük a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben rögzítettek
figyelembevételével vonható be más szervezet vagy szakember (ideértve az
átalakulás, egyesülés, szétválás útján történő jogutódlás eseteit is).
8.3. Közszolgáltató tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés teljesítése során
személye csak a Kbt. 139. §-ában rögzítettek figyelembevételével változhat meg.
8.4. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja nyomán Közszolgáltató kijelenti, hogy nem
fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a
Közszolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
8.5. A Közszolgáltató köteles haladéktalanul – erre irányuló külön felhívás nélkül –
írásban tájékoztatni az Önkormányzatot a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti
ügyletekről, illetve a szerződés teljes időtartama alatt biztosítania kell – erre
irányuló külön felhívás nélkül – az Önkormányzat számára azt, hogy a
tulajdonosi szerkezete, illetve annak bármely változása megismerhető legyen,
olyan mértékben és módon, hogy az Önkormányzat az őt a mindenkor hatályos
jogszabályok és a jelen szerződés alapján megillető jogait korlátozás nélkül tudja
gyakorolni. A jelen pont szerinti kötelezettségek megszegése a Közszolgáltató
súlyos szerződésszegésének minősül.
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Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a fentiek szerinti
tájékoztatási kötelezettségtől függetlenül Közszolgáltatónak a szerződés teljes
időtartama alatt – erre irányuló külön felhívás nélkül – folyamatosan biztosítania
kell az Önkormányzat számára, hogy a Közszolgáltató tulajdonosi szerkezete,
illetve annak bármely változása megismerhető legyen, olyan mértékben és
módon, hogy az Önkormányzat az őt a mindenkor hatályos jogszabályok és a
jelen szerződés alapján megillető jogait korlátozás nélkül gyakorolni, illetőleg
kötelezettségeit teljesíteni tudja.
Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt kötelezettségek megszegése súlyos
szerződésszegésnek minősül a Közszolgáltató részéről.
8.6. Amennyiben a Közszolgáltató a jelen szerződés megkötését megelőző
közbeszerzési eljárásban benyújtott részvételi jelentkezés és ajánlat alapján közös
ajánlattevőkből áll (a továbbiakban: konzorcium), minden tag egyetemlegesen
felelős az Önkormányzat felé a jelen szerződésből fakadó kötelezettségek
teljesítéséért. A konzorcium tagjai vezetőként az ……… jelölik meg, amely a
konzorciumot kötelező hatáskörrel jár el. A konzorcium alapszabálya – mely a
jelen szerződés 6. sz. mellékletét képezi – nem változhat az Önkormányzat
előzetes írásbeli egyetértése nélkül. A konzorcium alapszabályának – a
közbeszerzési eljárásban előírtak mellett – tartalmaznia kell, hogy a konzorcium
vezetője a konzorciumi tagok milyen hozzájárulása mellett vállalhat további
pénzügyi és egyéb kötelezettségeket, illetve a konzorcium vezetőjének
megváltoztatására vonatkozó eljárási rendet.
Az …….. a konzorcium vezetőjeként vesz át és ad ki a szerződés alapján minden
dokumentumot a Közszolgáltató nevében. A konzorcium biztosítja, hogy a
konzorcium nevében kiadott és továbbított valamennyi dokumentum megfelel a
vonatkozó magyar jogszabályoknak és rendelkezéseknek.
Amennyiben a Közszolgáltató nem konzorciumi formában terjesztette elő
ajánlatát, úgy a jelen szerződés 8.6. pontja nem alkalmazandó.
8.7. A Közszolgáltató kijelenti, és szavatolja, hogy:
8.7.1. a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó előírásokról
tájékozódott;
8.7.2. a közszolgáltatáson kívül végzett gazdasági tevékenysége nem veszélyezteti
a jelen hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben vállalt
kötelezettségeinek teljesítését;
8.7.3. az általa a jelen közszolgáltatási szerződés alapján ellátandó feladatok
pontos tartalmáról, volumenéről – mint a jelen szerződés szerinti
szolgáltatások teljesítésére szakosodott vállalkozás – a jelen szerződés
megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során az Önkormányzattól
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független források alapján is tájékozódott és nem hagyatkozott kizárólag az
Önkormányzattól kapott adatokra, figyelemmel arra, hogy a hivatkozott
közbeszerzési eljárásban az Önkormányzat kifejezetten tájékoztatta arról,
hogy az Önkormányzatnak hiányosan/nem kellően pontosan állnak
rendelkezésére adatok a korábbi közszolgáltató(k) adatszolgáltatási
hiányosságaiból eredően. A Közszolgáltató kijelenti, és szavatolja továbbá
e körben, hogy a jelen közszolgáltatási szerződés megkötését megelőző
közbeszerzési eljárásban az ajánlatát az Önkormányzat figyelemfelhívása
ismeretében, teljeskörű gondossággal, az előzőek szerinti tájékozódást
követően tette meg és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az
Önkormányzattal szemben semmiféle igényt nem érvényesít a jelen
szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban az Önkormányzat
által számára megismerhetővé tett adatok hiányosságaiból, esetlegesen
pontatlanságaiból, hibáiból eredően.
8.8. Közszolgáltató a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban
visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat
az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. A Közszolgáltató ezzel
kapcsolatos, kifejezett és visszavonhatatlan meghatalmazása a jelen szerződés 7.
számú mellékletét képezi. Amennyiben a Közszolgáltató belföldi adóilletőségű
személy, úgy a jelen pont nem alkalmazandó.
8.9. Jelen közszolgáltatási szerződés nyilvános, így a lakosság tájékoztatása
érdekében jelen közszolgáltatási szerződést szerződő felek mindegyike saját
internetes honlapján közzéteszi.
8.10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen szerződés mindkét
Fél általi aláírása napján hatályos Polgári Törvénykönyv, a Kbt., a Ht., a
Rendelet, a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet, az egyéb vonatkozó jogszabályok
rendelkezései, az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben
foglaltak, valamint az Önkormányzat Közgyűlésének mindenkor hatályos,
vonatkozó önkormányzati rendeletei az irányadók.
8.11. Jelen közszolgáltatási szerződést Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának
Képviselőtestülete a …/2017.(……) sz. határozatával jóváhagyta.
8.12. Szerződő Felek jelen közszolgáltatási szerződést annak elolvasása és értelmezése
után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Mogyoród, 2017. …
1. sz. melléklet: a Közszolgáltató ajánlata
2. sz. melléklet: minősítési engedély
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3. sz. melléklet: megfelelőségi vélemény
4. sz. melléklet: külön térítés ellenében végzendő szolgáltatások és azok díjai
5. sz. melléklet: alvállalkozói nyilatkozat
6. sz. melléklet: konzorciumi alapszabály [amennyiben a Közszolgáltató
konzorcium]
7. sz. melléklet: a Közszolgáltató Kbt. 136. § (2) bekezdése szerinti
meghatalmazása [amennyiben alkalmazandó]

……………………………………..
Önkormányzat
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Paulovics Géza polgármester

…………………………………………
Közszolgáltató
……….
……………………….
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1. sz. melléklet: a Közszolgáltató ajánlata
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2. sz. melléklet: minősítési engedély
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3. sz. melléklet: megfelelőségi vélemény
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4. sz. melléklet: külön térítés ellenében végzendő szolgáltatások és azok díjai
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5. sz. melléklet: alvállalkozói nyilatkozat
Alulírott
………………….(név),
a
…………………………….
(cégnév)
(székhely:……………………..;
cégjegyzékszám:………………………..;
adószám:………………………..) arra jogosult képviselőjeként - ……………-jaként
(beosztás) – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul
kijelentem, hogy a ……………………… (cégnév), mint közszolgáltató és Mogyoród
Nagyközség Önkormányzata, mint megrendelő között a „Mogyoród Nagyközség
közigazgatási területén települési szilárd hulladék begyűjtése és ártalmatlanítása,
kezelése szolgáltatás” tárgyában …………………..(dátum) napján kötött
Hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
szerződés
teljesítésében
a
……………………… (cégnév) részéről a teljesítésbe bevontan az alábbi alvállalkozók
vesznek részt, továbbá1
a) kijelentem, hogy ezen alvállalkozók nem állnak a Kbt. és a hivatkozott szerződés
megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
VAGY
b) csatolom ezen alvállalkozók cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy ezen
alvállalkozók nem állnak a Kbt. és a hivatkozott szerződés megkötését megelőző
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
Alvállalkozó 1.2
Az alvállalkozó megnevezése:
Képviselőjének neve:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám
Telefon:
Telefax:
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:
Az alvállalkozó teljesítésének aránya a szerződés teljes értékéhez viszonyítottan:
Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési
eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a

1

Az irányadó pont megszövegezése aláhúzandó vagy a nem irányadó pont törlendő a szövegből azzal,
hogy a b) pont szerinti esetben az alvállalkozói nyilatkozatok is csatolandók a vállalkozói
nyilatkozathoz.
2

Értelemszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki, ahány alvállalkozó a teljesítésben részt
vesz.
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szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum)
napjától bevont alvállalkozó3
Alvállalkozó 2.
Az alvállalkozó megnevezése:
Képviselőjének neve:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám
Telefon:
Telefax:
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:
Az alvállalkozó teljesítésének aránya a szerződés teljes értékéhez viszonyítottan:
Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési
eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a
szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum)
napjától bevont alvállalkozó4
(keltezés – hely, idő) ……………….., 201………………..
………………
…………………
(cégnév)
közszolgáltató
(képviselő neve)
(képviselő beosztása)
[cégszerű aláírás szükséges]

3

A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont
alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat
megrendelő részére történő bejelentésének napja!
4

A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont
alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat
megrendelő részére történő bejelentésének napja!
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6. sz. melléklet: konzorciumi alapszabály [amennyiben a Közszolgáltató konzorcium]
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7. sz. melléklet: a Közszolgáltató Kbt. 136. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazása
[amennyiben alkalmazandó]

MEGHATALMAZÁS (minta)
a Nemzeti Adó és Vámhivatal részére a Kbt. 136. § (2) bekezdésének megfelelően
Alulírott(ak) ………….. (név/nevek) …………………………(beosztás/beosztások),
mint a ………………………………………. (a külföldi adóilletőségű szervezet teljes
cégneve a székhelye szerinti ország hivatalos nyelvén)
(székhelye:……………………………….) nevében önállóan/együttesen
kötelezettségvállalásra jogosult képviselő(k) az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük,
illetőleg a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
136. § (2) bekezdése alapján az alábbi meghatalmazást adom/adjuk:
1.

Az alábbi, eredményes közbeszerzési eljárás eredményeként a Mogyoród
Nagyközség Önkormányzata (2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.), mint
ajánlatkérő és a jelen meghatalmazást adó külföldi adóilletőségű gazdálkodó
szervezet, mint nyertes ajánlattevő között 201… (év) ………………… (hónap)
……(nap) napján szerződéskötésre került sor:
- a közbeszerzés eljárás megnevezése:
- a közbeszerzési eljárás megindításának napja:
- a közbeszerzési eljárás azonosítószáma:

2.

A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő egyértelmű megnevezése és adatai,
amely szervezet részéről a jelen meghatalmazás kiadásra kerül:
- a külföldi adóilletőségű szervezet neve a székhelye szerinti ország hivatalos
nyelvén:
- a külföldi adóilletőségű szervezet teljes cégneve magyar nyelven:
- székhelye:
- a nyilvántartó hatóság/bíróság neve:
- cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma:
- adószáma:

3.

A Kbt. 136. § (2) bekezdése szerint a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő
köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége
szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes
ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele
nélkül.

4.

A Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel meghatalmazom a
Nemzeti Adó és Vámhivatalt, mint a magyar adóhatóságot, hogy a
………………………………………. (a külföldi adóilletőségű szervezet teljes
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cégneve a székhelye szerinti ország hivatalos nyelvén) illetősége szerinti
adóhatóságtól közvetlenül beszerezzen a ……………………………………….ra/-re (a külföldi adóilletőségű szervezet teljes cégneve a székhelye szerinti ország
hivatalos
nyelvén) vonatkozó adatokat, a Magyarország és a
……………………………… (a külföldi adóilletőségű szervezet székhelye
szerinti ország hivatalos megnevezése) közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
5.

A jelen meghatalmazás az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött szerződés hatálybalépésének napjától kezdődően azon napig hatályos,
ameddig az ezen szerződésből eredően a ……………………………………….nak/-nek (a külföldi adóilletőségű szervezet teljes cégneve a székhelye szerinti
ország hivatalos nyelvén), mint nyertes ajánlattevőnek és Mogyoród Nagyközség
Önkormányzatának, mint ajánlatkérőnek – a tárgybani szerződés szerződő feleinek
– egymással szemben bármilyen kötelezettsége fennáll és ameddig a felek
egymással véglegesen el nem számolnak.

Kelt: …………………….. (aláírás helye és pontos napja)
…………………………………………………………
aláíró(k) neve
aláírók(k) beosztása
a külföldi adóilletőségű szervezet teljes cégneve a székhelye szerinti ország hivatalos
nyelvén5
Mellékletek:
aláírási címpéldány(ok) / a cégképviseleti jogosultságot igazoló, aláírásmintát
tartalmazó okirat(ok) – pl. meghatalmazás(ok) –, egyszerű másolati példányban,
valamint a képviselt szervezet cégkivonatának egyszerű másolati példánya

7

Amennyiben a nyertes ajánlattevő képviseletében a cégképviselet hitelességéhez egyéb kellékek is
szükségesek – pl. tanúk –, akkor ezen részek is feltüntetendők és az egyéb, igazoló dokumentumok is
csatolandók.
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