Interreg Duna Transznacionális Együttműködési Program támogatásával megvalósuló
coop MDD című, DTPl-259-2.3 számú projekt keretében
5 perces, promóciós célú kisfilm elkészítése a River' scool hálózatról
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Szam Megrendelonel: ............ ./2018.
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·
7V:.1.•./2018.
Ny1lvt.szam: ........

Vállalkozási szerződés
amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - BfNPI

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

Név: ASTROLAB Oktatási, Kutatási és Multimédiás Kft.
Székhely:
Képviselő:
Cégjegyzékszám:
Számlaszám:
Adószám:
Telefonszám:
E-mail:

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), a továbbiakban külön-külön Fél, együttesen:
Szerződő Felek között az alábbi feltételekkel:

Preambulum
Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő pályázati támogatást nyert az Interreg Duna
Transznacionális Együttműködési Program támogatásával megvalósuló coop MDD „Határokon átnyúló
kezelési program a tervezett öt országot átívelő Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátumért" című,
Projekt). Az Ausztrián, Szlovénián,
DTPl-259-2.3 számú projektre (a továbbiakban:
Horvátországon, Magyarországon és Szerbián átfolyó Dráva, a Mura alsó szakasza, valamint a Dráva
torkolat feletti Duna szakasz Európa ökológiailag egyik legegységesebb összefüggő folyórendszere.
A Mura, Dráva és Duna folyók itt egy 700 kilométeres „zöld övet" formálnak, összekapcsolva az öt
ország több mint 1 millió hektáros, természeti és kulturális szempontból különösen fontos területét,
így szimbolizálva azok egységét. A terület hamarosan, a világon elsőként Mura-Dráva-Duna
Határokon Átnyúló UNESCO Bioszféra Rezervátumként (a továbbiakban: TBR MDD) kerül védettség
alá.
Jelen szerződés célja a Projekt keretén belül egy, az öt országot átívelő Mura-Dráva-Duna folyóparti
iskolahálózat, a River's cool promóciós célú bemutatása a programban résztvevők és a célcsoportok
számára egy 5 perces film formájában.

1.

A szerződés tárgya

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Projekt megvalósításához kapcsolódóan az
Ausztriát, Szlovéniát, Horvátországot, Magyarországot és Szerbiát átívelő Mura-Dráva-Duna
folyóparti iskolahálózatot, a River's cool-t népszerűsítő film elkészítését a programban
résztvevők és a célcsoport számára.
A szerződés tárgya a film szövegkönyvének elkészítését is magában foglalja.
A film a legmagasabb alkotói-művészi elvárásoknak és a nemzetközi műszaki szabványoknak kell,
hogy megfeleljen.
1.1.1. A kész filmalkotás elvárt műszaki paraméterei:
a) játékidő: 5 perc (a pon
Puskás Zoltán igazga
Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Megrendelő

film hosszt Megrendelő a film utómunkája során határozza meg),
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6. 7. Ha a 3.1. pontban meghatározott teljesítési határidők lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a
Vállalkozó a vállalt feladatait vagy azok jelentős részét csak olyan számottevő késéssel tudja
elvégezni, hogy a további teljesítés a Megrendelőnek már nem áll érdekében, Megrendelő a
szerződéstől elállhat, a kötbér és kártérítési igényének fenntartása mellett. Ha a teljesítés
előkészítésének fogyatékosságai arra engednek következtetni, hogy a teljesítés hibás lesz, a
Megrendelő a hiány/fogyatékosság, stb. kiküszöbölésére kitűzött megfelelő határidő sikertelen eltelte
után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat, de kárainak enyhítése érdekében a teljesítési
határidő eltelte előtt is elállhat a szerződéstől.
6.8. Megrendelő rögzíti, Vállalkozó pedig tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésnek meg nem felelő
teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a szerződésből eredő egyéb igényekről, így a késedelmes,
illetve a hibás teljesítés miatt kikötött kötbér és kártérítés érvényesítéséről sem.
6.9. Szerződő Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás negatív következményei alól, ha
bizonyítják, hogy a fél érdekkörében keletkezett sérülés a másik Fél nem szerződésszerű teljesítésére
vezethető vissza, vagy pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését vis maior körülmény
akadályozta. A z ilyen körülmény felmerülésekor a körülményre hivatkozni kívánó fél a másik felet
haladéktalanul írásban értesíteni köteles. A vis maior körülményt az arra hivatkozó Fél az illetékes
szervvel igazoltatni köteles.
6.10. Vállalkozót a végteljesítést követően, a teljesítésigazolás kiállításától számított 12 hónapos
időtartamra jótállási kötelezettség terheli. A jótállási időtartam alatt Vállalkozó köteles valamennyi,
a Megrendelő által jelzett hibát további díjazás nélkül kijavítani. Vállalkozó a kijavításról
haladéktalanul köteles gondoskodni. A hiba felmerülésekor a Megrendelő a hibát írásban jelezni a
Vállalkozónak. A hiba beazonosítását követően Felek közös jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben
többek között közösen a hiba elhárításának határidejét is meghatározzák.
7. Kapcsolattartók és a teljesítés igazolására jogosultak
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Petróczi Imre szakmai-iaazaatóhelvettes
név:
értesítési cím
8229 Csooak Kossuth u. 16.
telefon / fax
+36 87/555-262
Mobil:
e-mail
7.2. A Meqrendelo kaocsolattartasra kiielölt keoviseloie:
Megver Csaba osztálvvezető
név:
8900 Zalaeqerszeq Alsóerdei u. 6.
értesítési cím
telefon / fax
+36 92/599-252
Mobil:
e-mail
7.3. A Vallalkozó kapcsolattartásra és nvilatkozattételre ioqosult kéoviselőie:
név:
értesítési cím
telefon / fax
e-mail
7.4. Szerződő Felek egymással haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül kötelesek egymás felé
írásban jelezni, ha a kapcsolattartásra kijelöltek személye megváltozik.
7.5. Megrendelő kijelenti, hogy a 7.1.- 7.2. pontban megjelölt kapcsolattartók személyes adatainak
a Vállalkozó részére kapcsolattartás céljából történő átadására felhatalmazással rendelkezik.
Kijelenti, hogy a Vállalkozó 6.3. pontban megjelölt kapcsolattartóját az adatkezelésről e-mail útján
tájékoztatja.
7.6. Vállalkozó kijelenti, hogy a 7.3. pontban megjelölt kapcsolattartó személyes adatainak a
Megrendelő részére kapcsolattartás céljából történő átadására felhatalmazással rendelkezik.
Kijelenti, hogy a Megrendelő 7.1.- 7.2. pontban megjelölt kapcsolattartóit az adatkezelésről e-mail
útján tájékoztatj
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1.

Árajánlat

sz. melléklet

lntem:g Duna Transznacionális Egyűlt111üködésl Program t�mogatásával megvalósuló
COOP NDD című, OTPl-259-2.3 számú prOJekt keretében
i River' scoof hálózatról
5 perces, promóciós célti kisfilm elkészítése 1

1.sz. melléklet
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Interreg Duna Transznacionális Együttmüködésl Program támogatásával megval6suló
coop MDD cfmű, DTPl-259-2.3 számú proj@kt keretében
5 perces, promóciós célú kisfilm elkészítése a Rlver' scool hálózatról
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
Ajánlattevő neve: Astrolab Kft.
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő képviselője;
Ajánlattevő telefonszáma:
Ajánlattevő telefaxszáma:
Ajánlattevő e-mail címe:
Ajánlattevő levelezési címe:
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:
Ajánlattevő adószáma:
Ajánlattevő bankszámlaszáma, számlavezető pénzintézet neve:
Ajánlattevő ügyvezetőjének neve:
Ajánalattevő kapcsolattartója:
Ajánlatért felelős személy:

Az ajánlat számszerüsíthetö adatai·
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Interreg Duna Transznacionális
Együttmüködési Program
támogatásával megvalósuló
Coop MOD címü, DTPl-259-2.3
számú projekt keretében
5 perces, promóc/6s célú kisfilm
elkészítése a Rlver' scoo/
hálózatról
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Alvállalkozó igénybevét@lére vonatkozó nyilatkozat:
Az ajánlat részekent nyilatkozom, hog1•
a) Alvállalkozót nem veszek igénybe
b) Alvállalkozót az alábbiak szerint veszek igénybe:

p kás Zoltán igazgató
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Megrendelő
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Átláthatósági nyilatkozat

2.

sz. melléklet

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés e) és a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontjának való
megfelelésről
II. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezetek
1.

Nyilatkozat az átláthatóságról

Alulírott, (név), mint a(z) ASTROLAB Kft. (cégnév) 22788382-2-19 (adószám) ügyvezetője (tisztség,
beosztás megnevezése) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1.b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az
alábbiak szerint:
a) az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
aa) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
amelyről a 2. pontban nyilatkozom, és
ab) az Európai Unió tagállamában/ az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes államban/ a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában/ olyan
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről
szóló egyezménye van [megfelelő rész aláhúzandó], és ez az ország: ....................................... ,
és
ac) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban riyilatkozom
és
ad) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet tekintetében az aa), ab) és ac) alpont szerinti feltételek fennállnak, amellyel
kapcsolatban a 2. B)-C) pontjában nyilatkozom.
2.

Nyilatkozat tényleges tulajdonosról

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. Törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes
személy( ek) a tényleges tulajdonosa(i):
A)

Tényleges tulajdonos(ok)

Neve:
Születési neve:
Születési helye és ideje:
Anyja születési neve:
Tulajdoni hányad:
Befolyás/szavazati jog mértéke:
Neve:
Születési neve:
Születési helye és ideje:
Anyja születési neve:
Tulajdoni hányad:
Befolyás/szavazati jog mértéke:
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