Szolgáltatói szerződés

Mely létrejött a

és a Szolgáltató neve: Biotrans Kft.

Megrendelő neve:…………………………………………

Székhelyének címe: 2045 Törökbálint, külterület 0152/12

………………………………………………………………..

Adószám:13834739-2-13

Székhelyének címe:……………………………………….

Cégjegyzékszám: 13-09-189358

………………………………………………………………..

Bankszámla sz.: BB Nyrt 10102969-55421500-01000005

Adószám:……………………………………………...........

Kapcsolattartó neve: Kovács Krisztina

Kapcsolattartó neve:………………………………………

Telefonszám: 06 20 571 31 05

………………………………………………………………..

e-mail: info@biotrans.hu

Telefonszám:……………………………………………….
e-mail: ……………………………………………………….
(továbbiakban: Megrendelő)

(továbbiakban: Szolgáltató)

között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya
1.1. Megrendelő hozzájárulását adja, hogy az 1. sz. mellékletben részletezett címen Szolgáltató speciálisan sütőolaj
gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő edényt helyezzen el, ezzel egy lakossági használt sütőolaj gyűjtési pontot létesítsen.
1.2. A Szolgáltató vállalja a fent megjelölt telephelyen (a továbbiakban: a Telephely) keletkező használt sütőolaj és zsiradék (HAK 20 01 25 - Étolaj és zsír, az ISCC EU-nak megfelelő biomassza) rendszeres és szakszerű elszállítását, valamint megfelelő hasznosítónak vagy ártalmatlanítónak történő átadását.

2. Szolgáltatás folyamata
2.1. A Szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik minden hatósági engedéllyel a 1.2. pontban megnevezet szolgáltatások
ellátására és a vállalt feladatot kizárólag a hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi.
2.2. A Szolgáltató, a Megrendelő rendelkezésére bocsátja a saját tulajdonát képező 1 sz. mellékletben felsorolt gyűjtőedényeket, melyek a Szolgáltató tulajdonában maradnak.
2.3. Megrendelő képviselője szállítási igény esetén értesíti a Szolgáltatót.
2.4. A Szolgáltató minden szállítás alkalmával tiszta, fertőtlenített csereedényt biztosít.
2.5. A Szolgáltató vállalja, hogy az elszállított hulladékokról folyamatosan nyilvántartást vezet. A Megrendelő bármikor
kérhet tájékoztatást a mennyiségekről, kérésre Szolgáltató bármikor tájékoztatást nyújt. Szolgáltató ezen felül vállalja,
hogy évente egy alkalommal az összesítést külön jelzés nélkül is rendelkezésre bocsátja megrendelő fenti elektronikus
elérhetőségére.
2.6. Szolgáltató vállalja, hogy a közintézmények területén elhelyezett gyűjtőkből elszállított hulladék minden kg-ja után
-évente egy alkalommal összesített elszámolás alapján- 25 Ft/kg támogatást nyújt a Megrendelő által megjelölt Szervezet számlájára. A támogatásról a támogatott Szervezettel külön szerződés rendelkezik.
2.7. A szolgáltatás Megrendelő részére minden tekintetben díjmentes.
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3. Megrendelő kötelezettségei:
3.1. Megrendelő vállalja, hogy az intézménynél elhelyezett gyűjtőedény telítettségét ellenőrzi, és amennyiben elszállítása és cseréje szükséges, úgy telefonon vagy e-mailben értesíti Szolgáltatót.
3.2. Megrendelő vállalja, hogy az intézményi gyűjtőpont rendeltetésszerű használatát figyelemmel kíséri, és amennyiben problémát tapasztal úgy Szolgáltatót arról értesíti.

4. Szolgáltató kötelezettségei:
4.1. Szolgáltató vállalja, hogy a gyűjtőedény cseréjére vonatkozó kérés beérkezése után a lehető legrövidebb idő alatt
gondoskodik a feladat elvégzéséről. Amennyiben tapasztalat alapján az összegyűjtött mennyiség azt indokolja, úgy
gondoskodik gyűjtőjárat felállításáról, és meghatározott időközönként üríti a gyűjtőt ilyen irányú kérés nélkül is.

5. A szerződés időtartama
5.1. Jelen szerződés hatálya a szerződésben megjelölt időponttól lép életbe és határozatlan időre szól. Közös megegyezéssel a Felek írásban bármikor módosíthatják.
5.2. Amennyiben a gyűjtőpont működése az intézményt tartósan, aránytalan módon terhelné vagy szennyezné, úgy
Megrendelő a létesítéshez adott hozzájárulását azonnali hatállyal visszavonhatja. Ebben az esetben Szolgáltató gondoskodik a hulladékgyűjtő edény haladéktalan elszállításáról, és a gyűjtőpont és környezetének eredeti állapotába való
visszaállításáról.

6. Általános rendelkezések
A felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződésből adódó vitáikat elsődlegesen tárgyalásos úton próbálják rendezni. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A felek
a szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt elolvasás után jóváhagyólag aláírják.

Kelt: ……………………………, …………………………..

……………………………………
Megrendelő

……………………………………
Szolgáltató
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Szerződés száma
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Telephelyek
Telephely neve
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Kapcsolattartó
neve

Kapcsolattartó
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Szolgáltatás kezdete
A Szolgáltató a szerződés szerint szolgáltatást ……………………………………………….
köteles nyújtani

- tól kezdődően

Kihelyezett eszközök és szolgáltatások

Szolgáltatás

Kihelyezett gyűjtőedények típusa

Használt sütőolaj- és zsiradékgyűjtő

Szolgáltatási díjak

Szolgáltatás egységára

60 l műanyag hordó

díjmentes

240 literes műanyag gyűjtő

díjmentes

db

Szolgáltatási díj tartalma

Hulladékgyűjtő edény biztosítása

A gyűjtőedény Megrendelő részére történő biztosítása,
átadása

díjmentes

Gyűjtőhelyre történő kiszállítás
Rendelkezésre állási díj

Bejelentés alapján, alkalomszerű szolgáltatás igénybevétele esetén

díjmentes

Tiszta csereedény biztosítása

Kelt, …………………………, …………………………………

Megrendelő
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