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Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.
Képviseli: dr. Nagy Béla György polgármester
Telefon: +36-68-440-000
E-mail: medgyes@medgyesegyhaza.hu
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
Számlaszáma: 1I7 33137 -I53 4 4083
Adószáma: l57 25211-2-04

mint Megrendeló, valamint

NNKKft.
Adószám: 1197 67 38 -2-09
Bankszámlaszám: 59900067-1 1017512
Székhely: 4025 Debrecen, Iskola utca 3.
Cégjegyzékszám : 09 -09 -0O7 1,44

Képviselő/beoszüís: Kozák János ügyvezető
mint vállalkozó közöIt az alábbiakról:

mint Vállalkozó között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1.) A jelen szerződés keretében a Vállalkozó az alábbiakban részletezett
környezetvédelmi munkálatok elvégzésére, Megrendelő pedig a Vállalkozót megillető
díjazás me gftzetésére vállal kötelezettsé get:

Medgyesegyháza területén rekultivá]t hulladéklerakó 2012006 (IV.5.) KvVM rendelet
szerinti utógondozási feladataiból a szerzódésben szereplő táblfuatbul foglalt fe]adatok
végrehajtása a 2015. évre vonatkozóan. A táblázatban szerepló űjak éves ddak!

L laboratóriumi
Mintavételi feladat Egységár Mennyiség összesen

kiszállrás, minták laboratóriumba
történő szrállítása.
Akkreütált talajvíz mintavétel a
hulladéklerakónrá1
ti§ztító szivattyúzással, vízszint
méréssel (3 db kut évi egy alkalom,
vagyis 3 mintavétel)

16.000,-Ft/alkalom 1 16.000,-FI+ÁFA

Laboratóriumi vizseálatok Egységár Mennyiség összesen
Kémiai vizsgálatok a
hulladéklerakó melletti talajvíz
megfigyelő kutakból (pH, fajlagos
vezetóképesség, KoI, nitrát, nitrit,
szulfát. foszfát. ammónium. TPH)

28.000,-FVminta 3 84.000,-Ft+ÁFA

Osszesen: 100.000.-FI+AFA
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dokumentációk készítése

Mindösszesen vállalkozási dfi: 152.000 Ft+ÁF A, azaz egyszázötvenkettőezer forint

+ ÁFl Gruttó 193.040 Ft)

2.) A fent említett munkálatok a teljesítési igazolás aláításával zárulnak le,

A Megrendelő a fent jelzett vállalkozási díjar a 2012o06 (IV,5.) KvVM rendelet szerinti

utógondozási éves dokumentáció átadását követően, a szám]a kézhezvételét követó 8

napon belül a Vállalkozó Hajdú Takarékszövetkezet 59900067,11017512 szátrntt

bankszámlájára hiánytalanul átutalja.

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat a jegybanki alapkamat kétszerese,

3.) A Vállalkozó kötelezettséget vállal ana, hogy az elvállalt feladatokat legjobb tudása

és szakmai felkészültsége alapján látja el.

Az éves utógondozási dokumentráció megrendelő részére történő átadási határideje

2016. év április 25. napja.

A Megrendeló vállalja, hogy a váltatkozó felé a fenti munkiálatok elvégzésébez

szükséges adatokat, a területre történő bejutást biztosítja. Vállalja továbbá a rekultivált

lerakó kaszrálási feladatait.

4.) Szerződó felek rögzítik, trogy amennyiben a kívánt eredmény érdekóen túlmunkr{k

végzésére van szükség, úgy ennek vonatkozásában, külön szerződésben rögzített

feltételek szerint a Vállalkozót további vállaikozói űj illeti meg.

IT he

Helyszíni mérések Eeysésár Mennyiség összesen

Geodéziai munkák elvégzése (8 db
süllyedésmérési pont) a

hulladéktestre vonatkozóan,
mechanikai változások nyomon-
követése a hulladéklerakón *

16.000,-FValkalom 1 16.000,-FI+ÁFA

Dokumenáció Egységár Mennyiség összesen

Meteorológiai adatok begyújtése,
rendszerezése

8.000,-FVóv 1 8.000,-Ft+ÁFA

FAVI MIR adatlap elkészítése a
hulladéklerakó taIajvíz figyelő
kutiaira vonatkozóan

4.000,-Ft/alkalom
,l 4.000,-FI+ÁFA

6éi utógondozási dokumentáció
elkészítése a hulladéklerakóra

24.u)o,-
Ft/dokumentáció

1 24.000,-Ft+ÁFA

Osszesen: 52.000.-Ft+ÁFA
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5.) Szerzódő felek rögzítik, hogy jelen vállalkozási szerződés egyszeri szolgáltatás
teljesítésére, a 2015. évre vonatkozó utógondozási feladatok ellátására terjed ki,

6.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk, vonatkozó rendelkezései
az irányadók.

A szerződó felek a jelen vállalkozási szerződést annak elolvasása és értelmezése után,
mint akaratukkal mindenben meg egyezőt, jóváhagyólag 1ítík alá.

Kelt: Medgyesegyhaza,2O|6. év április 11. napján

Medgyesegyháza Városi
dr. Nagy Béla György

Megrendelő
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Válalkozó


