Tanösvény - grafikai tervezés, tördelés, nyomtatás
Interreg Duna Transznacionális Együttműködési Program támogatásával megvalósuló
coop MDD című, DTPl-259-2.3 számú projekt keretében

Szám Megrendelőnéllh'l - 2G /2018.
Nyilv.t. szám: ...................í.+>. ....... ./2018.

Szám Vállalkozónál:

- /2018.

Vállalkozási szerződés
amely létrejött egyrészről a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - BfNPI
Képviseli:
Puskás Zoltán igazgató
Székhely:
8229 Csopak, Kossuth u. 16.
Adószám:
15325770-2-19
Bankszámlaszám:
Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság: 10048005-01711954
Telefonszám:
87 /555-260
E-mail cím:
bfnp@bfnp.hu
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről a
Név: Patkós Gábor
Székhelye:
Nyilvántartási száma:
Adószáma:
Bankszámlaszáma:
Telefonszáma:
E-mail címe:
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), a továbbiakban külön-külön Fél, együttesen: Szerződő
Felek között az alábbi feltételekkel:

Preambulum
A Megrendelő által eredményesen lefolytatott, közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás ajánlatkérésében
meghatározott, Interreg Duna Transznacionális Együttműködési Program támogatásával megvalósuló coop
MDD című, DTPl-259-2.3 számú projekttel (a továbbiakban: Projekt) kapcsolatos, a Mura-menti
Tájvédelmi Körzetben megvalósítandó tanösvény táblák grafikai tervezésére, tördelésére és nyomtatására
kiírt beszerzési eljárás nyertese fent nevezett Vállalkozó.
Szerződő felek jelen szerződést a projekt keretében, a tanösvény tábláinak grafikai tervezésére, tördelésére
és nyomtatására kötik meg.
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. Szerződés tárgya
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 panorámaforgatónak (1 db), az interaktív tábláknak (4 db), amelynek információs
felülete (5 db), az utat szegélyező felhúzó elemeknek (5 db), az irányjelző elemeknek (6 db), a
hordalékasztalnak (1 db), valamint a tantermi játékcsomagnak a grafikai tervezését és
nyomtatását a jelen szerződésben, valamint a jelen szerződéshez csatolt koncepciótervben (szöveges
tartalom, fotó- és ábragyűjtemény) és a részletes feladatleírásban meghatározottak szerint.
1.1.1. Az elkészítendő anyagokra (a továbbiakban együtt: termék) vonatkozó követelmények (minőségi
mutatók) meghatározása:
Grafikai elvárások:
a) Az összkép barátságos, színes, illusztratív, korszerű, az adott környezethez illeszkedő legyen,
vonzza a tekintetet;
b) a grafikák mindegyike jól felismerhető grafikai jegyekkel, elemekkel, egységes stílusban készüljön;
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7.3. Megrendelő jelen szerződést a Vállalkozóhoz intézett, indokolt írásbeli nyilatkozattal, kártérítési
kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondhatja, ha
a) Vállalkozó a szerződéses kötelezettségeit súlyosan, vagy ismételten megszegi,
b) Vállalkozó ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás indul, vagy ha gazdasági
tevékenységét felfüggeszti
c) Vállalkozóval szemben jogerős marasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai tevékenységét
érintő szabálysértés, vagy bűncselekmény miatt,
d) a 9.1.3. pontban meghatározott esetben.
7.4. Amennyiben Vállalkozó a teljesítési határidőre történő teljesítéssel késedelembe esik, úgy köteles a
késedelembe esés napjától számítva naponta a teljes bruttó vállalkozási díj 2%-ának megfelelő mértékű,
de legfeljebb mindösszesen 300/o mértékű késedelmi kötbért fizetni a Megrendelő részére. Minden
megkezdett nap egész napnak számít. Amennyiben a teljesítéssel Vállalkozó 30 napot meghaladó
késedelembe esik, úgy Megrendelő a szerződéstől elállhat, és meghiúsulási kötbért követelhet.
7.5. Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek minősül, ennek megfelelően
Vállalkozó csak az esetleges kötbér összegével csökkentett számlát nyújthat be, illetőleg Megrendelő
jogosult a Vállalkozó számlájából a kötbért levonással érvényesíteni.
7 .6. A Vállalkozó érdekkörében felmerült, bármely okból bekövetkező teljes, vagy részleges meghiúsulás
esetén Vállalkozó a 4.1. pontban meghatározott bruttó vállalkozási díj 200/o-ának megfelelő összegű
meghiúsulási kötbért köteles fizetni, továbbá tartozik megtéríteni a Megrendelőnek a meghiúsulási
kötbért meghaladó, ezzel összefüggő kárát és többletköltségét is.
7. 7. Vállalkozó a tevékenységével okozott kárt a Ptk. szabályai szerint köteles megtéríteni. Mentesül a
felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

8. A Szerződő Felek képviselete
8 1 A Meqren d e I"
o kapcso 1at tartasra k .1.1en
o t kepv1se
' · 1"·
01e:
név:
Meqver Csaba osztálvvezető
értesítési cím
8900 Zalaeqerszeq Alsóerdei u.6.
telefon / fax
Tel: 06/92/599-253
e-mail:
Mobil:
8. 2. A Meorendelo telies1tesioazolasra kii elölt keoviseloie:
név:
Petróczi Imre szakmai igazgatóhelyettes
értesítési cím
8229 Csooak Kossuth L. u. 16.
Tel: 06/87 /555-262 Fax:
telefon / fax
87/555-261
e-mail
8 3 A V a'11a lk ozo' a'1ta 1kapcso attartasra es nv1·1at kozattete
" 1el"I
01e:
' 1re k 1
o t k epv1se
' . 1"·
név:
értesítési cím
telefon / fax
e-mail
8.4. Szerződő Felek haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül kötelesek egymás felé írásban jelezni,
ha a kapcsolattartásra és nyilatkozattételre kijelöltek személye megváltozik.
8.5. 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.
8.6. Vállalkozó kijelenti, hogy a 8.3. pontban megjelölt kapcsolattartó személyes adatainak a Megrendelő
részére kapcsolattartás céljából történő átadására felhatalmazással rendelkezik.
Kijelenti, hogy a Me rendelő 8.1.-8.2. pontban megjelölt kapcsolattartóit az adatkezelésről e-mail útján
tájékoztatja.
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eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként
szerepel;
d) nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely
kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját
teljesítési készségére, illetve képességére.
10.2. Szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy jeler:, szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő
vitás kérdéseket peren kívül kísérlik meg lerendezni. Ennek eredménytelensége esetére perértéktől
függően kikötik a Veszprémi Járásbíróság, illetőleg a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét.
10.3. Jelen szerződés mellékletei:
1.
számú melléklet: Részletes feladatleírás
2.
számú melléklet: Koncepcióterv
számú melléklet: Nyertes ajánlat
3.
4.
számú melléklet: Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata
5.
számú melléklet: Megrendelői tájékoztató kapcsolattartói adatkezelésről
A mellékletek a szerződés szerves részét képezik, attól elválaszthatatlanok és azzal együtt érvényesek.
10.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény (Ptk.), a 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, valamint a
vonatkozó egyéb jogszabályok szerződéskötéskor hatályos rendelkezései az irányadóak.
10.5. Jelen 8 (nyolc) oldalas szerződés 5 (öt), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti
példányban készült, amelyet Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag
'
aláírtak.
Csopak, 2018.
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3.

Nyertes árajánlat

sz.

melléklet

1. s::. mellé/..let

FELOLVASÓ LAP

Interreg Duna Transznacionális Együttműködési Program támogatásával megvalósuló
coop MDD című, DTPl-259-2.3 számú projekt keretében
Tanösvény - grafikai tervezés, tördelés, nyomtatás
AJanlatkéro: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.

Ajánlattevő neve: Patkós Gábor egyéni vállalkozó
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlatteyő képviselője:
Ajánlattevő telefonszáma:
Ajánlattevő telefaxszáma:
Ajánlattevő e-mail elme:
Ajánlattevő levelezési címe:
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:
Ajánlattevő nyilvántartási száma:
Ajánlattevő adószáma:
Ajánlattevő bankszámlaszáma, számlavezető pénzintézet neve:
Bank

AjánJatteyö ügyyezetöjének neye;
Ajánalattevő kapcsolattartója:
Ajánlatért felelős személy:

f 805 200,- Ft

1 Nettó (ÁFA nélküli) díj mindösszesen (Ft):
azaz nyolcszázotezer-kettoszáz forint

Tanösvény - grafikai tervezés,
tördelés, nyomtatás az Interreg Duna
Transznacionális Együttműködési
Program támogatásával megvalósuló
COOP MDD című, DTPl-259-2.3 számú
_p_r__ojekt keret "
__

A vallalkozasi díj számlázasanak utemezese

Teljesítési határidő

Nettó
(ÁFA nélküli)
vállalkozási dlj összege - Ft

Termék elkészítése

Számla
vállalkozási díj 100 % - a

A szerzodés aláírásának
napJatol szamított 60.
naptári nap

805 200.,·Ft

Alvállalkozó igénybevételére vonatkozó nyilatkozat:
Az aJanlat reszeként nyilatkozom, hogy
a) Alvallalkozot nem vesze� 1.9.énybe
b) Alvállalkozot az alabb1ak szerint veszek 1genybe:
a beszerzés resze (resze1), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevo alvallalkozót vesz
1.
igénybe:
a)

P skás Zoltán igazgató
Balaton-fel idéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő
\

r?l//._,

Patkós Gábor
egyéni vállalkozó
Vállalkozó

1

Tanösvény - grafikai tervezés, tördelés, nyomtatás
Interreg Duna Transznacionális Együttműködési Program támogatásával megvalósuló
coop MDD című, DTPl-259-2.3 számú projekt keretében

b)
2.

a megnevezett rész (részek) tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozók:
2.1. Alvállalkozó neve:
Alvállalkozó székhelye:
2.2. Alvállalkozó neve:
Alvállalkozó székhelye:

(kérjuk a megfeleló választ aláhúzni)
ÁFA alanyi mentes:
igen
nem
Ajánlati kotottség határideje (mely nem lehet kevesebb, mint 90 nap): 2019. március 22.
Kelt: Tápiógyörgye, 2018. december 12.
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3. sz. melléklet

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
Alulírott Patkós Gábor, egyéni vállalkozó
Nyilvántartási szám:
Adószám:
Nyilatkozom, hogy egyéni vállalkozóként az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 50. § (1) bekezdés c) pontja, mely az átlátható szervezet megfeleléséről szól,
nem vonatkozik vállalkozásomra.

Kelt: Tápiógyörgye, 2018. december 12.
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