Tanösvény - szövegírás, fotók, ábrák összeállítása

Interreg Duna Transznacionális Együttműködési Program támogatásával megvalósuló
coop MDD című, DTPl-259-2.3 számú projekt keretében
Szám Meg
.........
Ny1lv.t. szam:

.,.,_

Vállalkozási szerződés
amely létrejött egyrészről a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - BfNPI

Képviseli:
Puskás Zoltán igazgató
8229 Csopak, Kossuth u. 16.
Székhely:
Adószám:
15325770-2-19
Bankszámlaszám:
Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság: 10048005-01711954
87/555-260
Telefonszám:
E-mail cím:
bfnp@bfnp.hu
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről
Patkós Gábor egyéni vállalkozó

Székhelye:
Levelezési címe:
Nyilvt.szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Telefonszám:
E-mail cím:

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), a továbbiakban
Szerződő Felek között az alábbi feltételekkel:

külön-külön Fél, együttesen:

Preambulum
Megrendelő közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárást indított „A Mura-mente komplex
élőhelyfejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása" című, Interreg Duna Transznacionális
Együttműködési Program támogatásával megvalósuló coop MDD című, DTPl-259-2.3 azonosító
számú projekt (a továbbiakban: Projekt) keretében a Mura-menti Tájvédelmi Körzetben
megvalósítandó tanösvény tábláira kerülő szövegek megírása, a munkaközi fotók és ábrák
anyagának összeállítása munkáinak elvégzése érdekében.
Az eredményes beszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó, mint ajánlattevő lett.
Szerződő Felek jelen vállalkozási szerződést a beszerzési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő
felhívása és ajánlati dokumentációja, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint
kötik meg.

1. Szerződéstárgya
1.1. Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Balaton-felvidéki Nemzeti Park részét
képező Mura-Dráva Duna Bioszféra Rezervátum, Molnári területén megvalósítandó

tanösvény tábláinak (2 db), a panorámaforgatóra (1 db), az interaktív táblákra (4 db),
amelynek információs felülete (5 db), az utat szegélyező felhúzó elemekre (5 db), az
irányjelző elemekre (6 db), a hordalékasztal (1 db), valamint a tantermi játékcsomag
szakmai szövegeinek megírását, a munkaközi fotók és ábrák anyagának elkészítését és
összeállítását a jelen szerződésben, valamint a jelen szerződéshez
csatolt tervdokumentációban
és
·
·

a részletes feladatleírásban meghatározottak szerint.
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Megrendelő a felülvizsgálatra megküldött dokumentáció felülvizsgálatát az átvételtől számított 5
munkanapon belül köteles elvégezni, és annak eredményét jegyzőkönyvben rögzíteni. A
felülvizsgálat során Megrendelő jogosult a Vállalkozótól munkaközi egyeztetést kérni. A munkaközi
egyeztetésről jegyzőkönyvet kell felvenni.
Vállalkozó a felülvizsgálatot követően köteles a Megrendelő által tett észrevételeket a 3.1. pontban
meghatározott teljesítési határidőkig a terméken átvezetni, a szükséges javításokat elvégezni,
illetőleg a hiányokat pótolni.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a feladatot abban az esetben ismeri el teljesítettnek,
ha a szükséges javításokat, stb. a Vállalkozó hiánytalanul elvégezte.
3.3. Vállalkozó a teljes körűen megírt szöveget elektronikusan, ,,pdf" formátumban, a fotó- és
ábragyűjteményt digitálisan küldi meg a Megrendelőnek az alábbi email címekre:
3.4. Megrendelő előteljesítést elfogad. Előteljesítés esetén is Szerződő Feleknek bekell tartaniuk a 3.2.
pontban leírt rendelkezéseket.
3.5. A terméknek műszakilag kivitelezhető, gazdaságos és célszerű megoldásokat kell tartalmaznia és
alkalmasnak kell lennie a Megrendelő felismerhető, a felhasználás céljából következő igényeinek
kielégítésére. A megrendelői igények az ajánlatkérés mellékletében (részletes feladatleírás)
rögzítettek, amelyet Vállalkozó az ajánlattételt megelőzően megismert.
3.6. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés tárgyát képező terméket Megrendelő a Projekt
európai uniós pályázat részeként fogja felhasználni a 2014-2020 programozási időszak során.

4. A vállalkozási díj és pénzügyi feltételek:
4.1. Vállalkozót a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott tevékenységéért, a feladat
szerződésszerű teljesítéséért - a Vállalkozó nyertes ajánlatában foglaltak szerint - mindösszesen -400
000,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 508 OOO- Ft (azaz: bruttó ötszáznyolcezer forint) díjazás illeti meg.
A vállalkozási díj fedezetet nyújt Vállalkozónak az 1.1. pontban meghatározott tartalmú munkákkal
összefüggésben felmerült összes közvetlen és közvetett költségére, valamint tartalmazza a
felhasználási díjat is.
A vállalkozási díj a szerződés szerinti teljesítésig változatlan, a szerződés teljes időtartama alatt fix, a
jelen szerződésben meghatározott díjnál magasabb nem lehet. Megrendelő előleget nem fizet.
4.2. Megrendelő által a finanszírozás az Interreg Duna Transznacionális Együttműködési Program
támogatásával megvalósuló coop MDD című, DTPl-259-2.3 azonosító számú projektből történik. 8.
Projekt ezen nyilvántartási számát a számlákon is fel kell tüntetni. A Projekt bruttó- és utófinanszírozású.
4.3. Megrendelő nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződésben foglalt munkákra vonatkozóan a Nemzeti
Fejlesztési Minisztériummal, mint Támogatóval (székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.) (a
továbbiakban: Támogató) érvényes Támogatási Szerződéssel rendelkezik, amelynek értelmében a
szerződés szerinti munkák pénzügyi fedezete uniós pályázati forrásból biztosított.
4.4. A számla benyújtása és kiegyenlítése során irányadó jogszabályok: az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet, a 2014-2020. programozási
időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és
interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 396/2015. (XII.12.) Korm. rendelet,
valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 50/2017. (XII.29.) NGM
rendelet.
4.5. Vállalkozónak a számlát az igazolt teljesítést követően a Megrendelő címére kell kiállítania és
benyújtania, 1 (egy) példányban. Megrendelő a teljesítés elismeréséről (teljesítésigazolás), vagy az
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8229 Csopak Kossuth L. u. 16.
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Tel: 06/87 /555-262 Fax: 87/555-261
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értesítési cím
telefon / fax
e-mail
8.4. Megrendelő kijelenti, hogy a 8.1.-8.2. pontban megjelölt kapcsolattartók személyes adatainak
a Vállalkozó részére kapcsolattartás céljából történő átadására felhatalmazással rendelkezik.
Kijelenti, hogy a Vállalkozó 8.3. pontban megjelölt kapcsolattartóját az adatkezelésről e-mail útján
tájékoztatja.
S.S. Vállalkozó kijelenti, hogy a 8.3. pontban megjelölt kapcsolattartó személyes adatainak a
Megrendelő részére kapcsolattartás céljából történő átadására felhatalmazással rendelkezik.
Kijelenti, hogy a Megrendelő 8.1.-8.2. pontban megjelölt kapcsolattartóit az adatkezelésről e-mail
útján tájékoztatja.

9.

Egyéb rendelkezések

9.1. Jelen szerződést kizárólag Szerződő Felek jogosult törvényes képviselői módosíthatják írásban
(papír alapú dokumentum). A szóban, ráutaló magatartással tett jognyilatkozat a szerződés
módosítására nem alkalmas.
9.2. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik
teljesítése során a másik fél tevékenységével összefüggésben tudomásukra jutott minden adatot,
információt üzleti titokként kezelik, és azt harmadik fél számára semmilyen formában nem
szolgáltatják ki, illetve nem teszik hozzáférhetővé. Az üzleti titok megtartási kötelezettség határidő
nélkül terheli Feleket.
9.3. Mind a jelen szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési időtartama
lejáratáig Vállalkozó köteles lehetővé tenni a Megrendelő, az Állami Számvevőszék, az Európai
Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési
szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az 1992. évi XXXVIII. törvény szerinti fejezetek ellenőrzési
szervezetei, a Magyar Államkincstár és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti
bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek a
szolgáltatásokhoz kapcsolódó nyilvántartások, számlák, a szolgáltatások megvalósítását igazoló
okmányok, bizonylatok Vállalkozó irodájában történő ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, azokról
másolatok készítését vagy rendelkezésre bocsátását.
9.4. Vállalkozó (képviselője) a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratbá
foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul
továbbá, hogy személyes adatait a Megrendelő szerződései nyilvántartása, a szerződési feltételek és
pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje. Vállalkozó képviselője jelen szerződés
aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (BfNPI) a projekt pénzügyi elszámolásához az Első Szintű
Ellenőrzés által igényelt körben és mértékben a szerv részére kiadja, és a szerv a személyes adatokat
a projekt-elszámolás befejezéséig a szükséges mértékben és ideig kezelje.
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10.5. Jelen 9 (kilenc) oldalas szerződés 5 (öt), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű
eredeti példányban készült, amelyet Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag aláírtak.
Csopak, 2018. év ·... Jhón p I.Gnapján

.

skás Zoltán igazgató
Balaton-f lv déki Nemzeti Park Igazgatóság

Patkós
Egyéni vállalkozó

Megrendelő

1
•

'

L '-- 1

„
1

•

-

-

,

•

1

"

•

'

t._ ,

, v

,

\

1

,:.

"-Veszelszki Márta
Gazdasági igazgatóhelyettes
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

9
Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

Patkós Gábor
Egyéni vállalkozó
Vállalkozó

Tanösvény - szövegírás, fotók, ábrák összeállítása

Interreg Duna Transznacionális Együttműködési Program támogatásával megvalósuló
coop MDD című, DTPl-259-2.3 számú projekt keretében
3.

Nyertes ajánlat

sz. melléklet

1. c,z. melleklet

FELOLVASÓ tAP

Tanöwi:-nv - szövegírás, fotók, ábrák összeállít,isa
I11terre9 D11m1 Tr,rn.;,znac ionál is Egyiittmitködési Program támogatásával 111e9való<.uló
coop MDD cimíí, D T P l - 2 5 9 - 2 . 3 számú projekt keretében
AJ:\nl.·,tk,cro: 8<1lato11-felvidéki Nemzeti P.1rk Igazgatós{i(J 8229 Csop<1k, Kos<.uth ·u. 16.
Ajánlattevő nPve: Patkós Gábor egyen1 vallalkozó
Ajánlattevő székhelye:
Aiánlattevri képvi<.Plóje:
Ajánlattevó telefon<.Záma:
AjánfattPyri tPJf'fax-.záma:
Ajánlattevci e-mail dme:
Aj;'mlattevo levelez.;>si <íme:
AjánlaUevó céqjeqyzék.:.zá111a:
AjanlattPyn ovilvaotartac,j -.záma;
Ajanlatt.evö aclószama:
Ajanlattevő hank<,zámlas:ú1ma, ,zflmlave7etö pénzintézet neve:
Ajánlattevő iiqyvezetójének neve: Ajánalattevö kcipc -.ol;;ttartója:
Ajánlatért folelö„ személy:
400 000,- Ft
1 Nettó (ÁFA nélkiili) clij mindösszesen (Ft):

Tanösvény - szövegírás, fotók, ábrák
összeállítása
Teljesítési hataridö
lllterreq Duna Transzna<ionális
E<Jyiitt111iiködési Proqram
támogatásával megvalósuló
coop MDD cí1111í 1 D T P l - 2 5 9 - 2 . 3 számú
uroiekt keretében
Te1 mtk tclks.--:;z,técse
Szdmla
A sze1 zodf::s alá11 asának
vállalkozási clij 100 % - a
napjától szamitott 30.
naptár, n:,p.

Nettó

(ÁFA nélküli}
vállalkozási díj összege - Ft

400 000.,-Ft

Alvállalkozo i9é11ybevétt.>l1ére vonatkozó nyilatkozat:
Az JJánl,,t r,,:sz1::kfnt nyfl,,tkozorn, hogy
a) Alvállalkozót nscm veszek 1g,,:nybo:,
b) Alvall,,lkoz,:,t az ,;ljbb1ak SZ,;nnt ve,;zek 19<'.-nvbe:
1.

a bE:szE:rzes re,.zE- (res2Ec1), .,melynek ttclJe .1tfs.fhez az aJánlatt,;.vo alvallalkNot vesz 1g.fnvbe:
a) ......................... .
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b) ........... .
2.

a mé'.gnev"z"tt re:;z (r.fszek) t<:k1ntetéb"n 1génybt wnn, kívánt ,,!vállalkozók:
2.1. Alvállalkozó nev;;,:
........................................... .
Alv:!ilk,lkozó sz.,.kh.:,lyf:: ........................................ .
2.2. Al•1állalkozó lltve: .................................. .
Al•,állalkozó <.;z.fkhélye: ....................... .

ÁFA alanyi mentes:
nem
(k.f11uk a megfE.lt:ló választ al.:ihL1zn1)
igen
AJá11lan kotottség hatándE-Jé (me-ly nern le-het ktve.,;ebb, rrnnt 90 nap): 2019. Január 15.
K<::lt: Tc,p1ógyorgve-, 201S. októbt:cr S.
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