Élőhely- és vegetációtérképezés valamint kezelési lehetőségek tér- és időbeli meghatározása
és részletes kidolgozása Zala megyei projektterületeken
a l TFF TP GRASSLANO-HU LIFE17 IPE/HU/000018 azonosítószámú projekt keretében
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Kutatási szerződés
amely létrejött egyrészről a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - BfNPI
Puskás Zoltán igazgató
Képviseli:
Székhely:
8229 Csopak, Kossuth u. 16.
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 a
Cégnév: "SITIUNG" Környezet- és Természetvedelmi Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság
Dr. Bódis Judit ügyvezető
Képviseli:
8313 Balatongyörök, Széchenyi utca 3.0.
Székhely:
Adószám:
21146138-2-20
Bankszámlaszám: 11749039-20077844 (OTP Bank Keszthelyi Fiók)
Telefonszám:
E-mail cím:
mint Kutató (a továbbiakban: Kutató), a továbbiakban külön-külön Fél, együttesen: Szerződő Felek
között az alábbi feltételekkel:

Preambulum
A Megrendelő által eredményesen lefolytatott, közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás ajánlatkérésében
meghatározo�t, az Európai Unió LIFE programjának támogatásával megvalósuló LIFE IP GRASSl ANO-HU
elnevezésű, LIFEl 7 IPE/HU/000018 azonosítójú integrált projekttel (a továbbiakban: Projekt) kapcsolatos,
a Zala megyei projektterületek hatásterületének (426 ha) élőhely- és Vegetációtérképezési, valamint
kezelési lehetőségek tér- és időbeli meghatározása és részletes kidolgozása tárgyában a beszerzési eljárás
nyertese fent megnevezett Kutató.
Szerződő Felek jelen szerződést a Projekt keretében a Zala megyei projektterületek hatásterületének (426
ha) élőhely- és vegetációtérképezési feladataira, valamint a kezelési lehetőségek tér- és időbeli
meghatározása és részletes kidolgozása tárgyában kötik meg.

1. A szerződés tárgya
1.1. Megrendelő megrendeli, Kutató pedig elvállalja az alábbi természettudományos kutatási feladatok
ellátását:
A LIFE IP GRASSLAND-HU elnevezésű, LIFE17 IPE/HU/000018 azonosítójú integrált projekt
Zala megyei projektterületeinek hatásterületén (426 ha) az élőhely- és vegetációtérképezési
feladatokat, valamint a kezelési lehetőségek tér- és időbeli meghatározását és részletes
kidolgozását.
A pr<>jektterületek kijelölt hatásterületeinek (Mura-vidék és Batyki-láprét) térképi ábrázolását
a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. melléklet tartalmazza.
A részletes feladatleírást, a térképezés során rögzítendő attribútumok listáját, az élőhelyi és
cönológiai felmérések tételes meghatározását a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező
2. sz. melléklet (kutatási terv) tartalmazza.
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Dr. Bódis Judit ügyvezető
Sitiung Bt.
Kutató

7.5. Amennyiben a Kutatóra vonatkozó határidő túllépésének oka a Megrendelő érdekkörében merül fel,
abban az esetben a teljesítésre jelen szerződésben megállapított határidők a Kutatót nem kötik, illetve a
teljesítés határideje a késedelem idejével meghosszabbodik.
Ilyen oknak kell tekinteni:
a) a kutatási feladat utólagos módosítását,
b) Megrendelő adatszolgáltatását késedelmesen teljesíti, és ezért Kutató akadályközléssel él,
c) a szerződés megkötését követően olyan, kötelezően· figyelembe veendő előírás (jogszabály,
szabvány, stb.) lép hatályba, amelynek rendelkezése folytán a már elkészített tervdokumentációt,
vagy annak részeit át kell dolgozni.
7 .6. Hibás teljesítés esetén Kutató elsősorban a dokumentáció kijavítására köteles.
7.7. A Kutató érdekkörében felmerült, bármely okból bekövetkező teljes, vagy részleges meghiúsulás
esetén Kutató a 4.1. pontban meghatározott nettó kutatói díj 25%-ának megfelelő összegű meghiúsulási
kötbért köteles fizetni, továbbá tartozik megtéríteni a Megrendelőnek a meghiúsulási kötbért meghaladó,
ezzel összefüggő kárát és többletköltségét is.
7.8. Kutató 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 Menrendelő kancsolattartásra kiielölt kénviselőie:

név:
értesítési cím
telefon I fax
e-mail:
Mobil:

8.2. A Meorendelő teliesítésioazolásra kiielölt képviselőie:

név:
értesítési cím

telefon / fax
e-mail

8.3. A Kutató által kancsolattartásra. és n ilatkozattételre kiielölt kénviselőie:

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 Kutató
részére kapcsolattartás céljából történő átadására felhatalmazással rendelkezik.
Kijelenti, hogy a Kutató 8.3. pontban megjelölt kapcsolattartóját az adatkezelésről e-mail útján
tájékoztatja,
8.6. Kutató 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.

