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Szam Megrendelonel: ...
Nyilv_t. szam: .......................... ..l.f. ..... ./2017.

VALLALKOZASI SZERZODES
Amely letrejott egyreszrol a
Balaton-felvideki Nemzeti Park lgazgat6sag
Kepviseli:
Puskas Zoltan igazgat6
8229 Csopak, Kossuth u. 16.
Szekhely:
Ad6szam:
15325770-2-19
Bankszamlaszam:
Magyar A.llamki.ncstar Veszprem Megyei Igazgat6sag: 10048005-01711954
Telefonszam:
87/555-260
E-mail cim:
bfnp@bfnp.hu

mint Megrendelo (a tovabbiakban: Megrendelo), masreszrol a
Progeneral Team Kft.
Kepviseli: Vissi Andras, Komomoki. Mihaly
Szekhely: 9400 Sopron, Zsilip u. 17.
Ad6szam: 24169822-2-08
Bankszamlaszam: CIB Bank Zrt. Soproni Fi6k: 10700426-67670136-51 l 00005
Telefonszam:
E-mail cim:

mint Vallalkoz6 (a tovabbiakban: Vallalkoz6, egyiittesen Felek), k6z6tt az alulirott napon es helyen az
Elozmenyek

Megrendelo palyazatot nyujtott be a Kornyezeti es Energiahatekonysagi Operativ Program ,.Elohelyek
es fajok termeszetvedelmi helyzetenek javitasa, a tem1eszetvedelmi kezeles es bemutatas
infrastrukturajanak fejlesztese'" targyu felhivasara, KEHOP-4.1.0-15-2016-00086 azonosit6 szamu
projekt soran, melyben Megrendelo a Tamogatasi szerzodest 2016. november 30-an alairta.
Megrendelo 2017.01.31. napjan kozvetlen ajanlati felhivas alapjan beszerzesi eljarast inditott, Natura
2000 bemutatasi terv keszitese .,A Balaton-felvideki Nemzeti Park Igazgat6sag mukodesi teriileten
Natura 2000 teriiletet bemutat6 hal6zat kialakitasa infrastruktura-fejlesztessel"" cimu. KEHOP-4.1.015-2016-00086 azonosit6szamu projekt soran, melynek nyertese a Vallalkoz6.

1.

1.1.

A szerzodes targya, Vallalkoz6 feladatai

Jelen vallalkozasi szerzodes targya Megrendelo altal a Kornyezeti es Energiahatekonysagi
Operativ Program .,A Balaton-felvideki Nemzeti Park Igazgat6sag miikodesi teriileten
Natura 2000 teriiletet bemutat6 b:il6zat kialakitasa infrastruktura-fejlesztessel" cimii es
KEHOP-4.1.0-15-2016-00086 azonosit6szamti projekt kereteben benyujtott palyazathoz
sziikseges Natura 2000 bemutatasi terv elkeszitese. A szakmai tartalom es a szolgaltatott adatok
helyesseget Vallalkoz6 nem vizsgalja, feladata a palyazati kiirasnak formailag minden
tekintetben megfelelo Natura 2000 bemutatasi terv elkeszitese.
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b) biztositja, hogy adott esetben a Vallalkoz6 a feladatellatasahoz sziikseges bam1ely
dokurnentumba. tervbe. jegyz6konyvbe betekinthessen, a szilkseges vizsgalatokat
elvegezhesse.
c) megfelel6 id6ben. a szilkseges peldanyszamban a Vallalkoz6 rendelkezesere bocsatja
mindazokat a meghatalmazasokat, dokumentumokat, adatokat es informaci6kat, amelyek a
szerz6desszeru teljesiteshez szi.iksegesek,
d) a Vallalkoz6 a.Ital kert adatokat 7 munkanapon belul rendelkezesre bocsatja, a Vallalkoz6
a.Ital velemenyezesre megkilldott anyagokat 7 munkanapon beltil velemenyezi. Megrendel6
hallgatasa eseten a velemenyezesre atadott anyagot a 7 mun.kanapon elfogadottnak kell
tekinteni,
e) a szi.ikseges inforrnaci6k rnegadasa erdekeben sorra kerUl6 konzultaci6kra es
rnegbeszelesekre az elozetesen egyeztetett idopontban es idotartarnban kompetens
szemelyek reszvetelet biztositja.
- ')
).�.

Amennyiben Vallalkoz6 teljesiti a jelen szerzodesben foglalt kotelezettsegeit, Megrendelo
koteles Vallalkoz6 a.Ital benyujtott szamlat hataridore kifizetni.

5.3.

Megrendelo jogosult kijelolt kepviseloje utjan a jelen szerzodes szerinti feladatok ellatasat
folyamatosan figyelemmel kisemi.

5.4:

Szerzodo felek kozos kotelezettsege: szerzodo Felek barmelyike kezdernenyezheti jegyz6konyv
felvetelet a jelen szerzodest erinto minden lenyegesnek tartott cselekmenyrol, magatartasr61
vagy problemar61, a palyazati dokumentaci6 atadas-atvetelerol. a szerzodesszeru teljesites
rnegtortenterol. stb. A jegyzokonyvet a szerzodo Felek kepviseloi alairjak. lebelyegzik.

6.

Egyiittmiikodes es kapcsolattartas

6.1.

Felek a szerzodes teljesitese erdekeben teljes koriien egyilttmiikodnek. annak legszorosabb es
legrugalmasabb m6djat alakitjak ki. Ertesitik egyrnast minden olyan kori.ilmenyrol. amely a
szerz6des teljesitesere kihatassal lehet.

6.2.

Felek allasfoglalasaikat mindenkor egyeztetve. oly rn6don es id6ben teszik meg, hogy azok a
harmadik szemelyekkel szembeni fellepest ne gyengitsek.

6.3.

Felek kozotti kapcsolattartas es hivatalos kommunikaci6 formaja: e-mail, telefon, telefax, az
alabbi kepviselok szerint:

6.4.

'apcso attartasra k'tJe
.. o t k'
· , 01e:
...
-epv1se
AM egren de I"o k
nev:
ertesitesi cim
telefon / fax
e-mail:

n

nev:
ertesitesi cirn
telefon / fax
e-mail:
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6.5.
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7.

Felelosseg

. 7.1.

Vallalkoz6 szavatol az altala elvegzett feladatok szakmai helyessegeert es megfelelo
minosegeert. a "Natura 2000 bemutatasi terv· eloirasszeru. a kiirasban foglaltaknak minden
tekintetben megfelelo elkesziteseert. A Vallalkoz6 koteles minden intezkedest megtenni annak
erdekeben, hogy a szolgaltatasok a szerzodes szerint teljesitesre kerUljenek.

7.2.

Jelen szerzodes megkotesevel es teljesitesevel kapcsolatos valamennyi korulmenyre tekintettel.
a V a.llalkoz6 csak abban az esetben koteles a kesedelmes vagy hibas teljesitesevel okozott kart a
Megrendelonek megteriteni. ha a kar kozvetleni.il a Vallalkoz6 felr6hat6 magatartasa miatt
kovetkezett be.

7.3.

Vallalkoz6 nem felel:
a) az altala elkeszitett eredmenytermekek adatainak megvaltoztatasab61 ad6d6 kozvetlen
es/vagy kozvetett. a Megrendelonel. bam1ely mas ham1adik szemelynel vagy
erdekkoriikben felmeriilt karokert,
b) adatelvesztesert, adatserulesert: Megrendelo kotelessege minden. a birtokaban levo adatok
elvesztesenek megakadalyozasahoz szi.ikseges intezkedes megtetele,
c) a gazdasagi kovetkezmenyi karokert (beleertve az elmaradt haszonert val6 felelosseget is).
valamint az olyan karokert, amelyek nincsenek a V allalkoz6 magatartasaval okozati
osszefiiggesben fi.iggetleni.il att61, hogy a Vallalkoz6t korabban tajekoztattak ilyen
karesemeny lehetosegerol.
azokert
a ka.rokert. amelyek azert keletkeztek. mert a Megrendelo elmulasztotta teljesiteni
d)
kotelezettsegeit,
e) a Megrendelo a.Ital szolgaltatott adatok es informaci6k helyessegee11.

7.4.

Egyik Felet sem terheli felelosseg, ha a szerzodesben megallapitott kotelezettsegeit
elharithatatlan ki.ilso ok vagy erohatalom (vis maior) miatt nem teljesitette. Felek vis maiornak
tekintik - ki.ilonosen, de nem kizar6Iagosan - ha a palyazat tamogatasat veglegesen
megszi.intetik. Nern tekintik azonban vis maiomak, ha a konstrukci6 tamogatasat atmeneti
jelleggel felfiiggesztik. A Felek megallapodnak, hogy vis maior eseten mindegyiliik a maga
karat viseli.

8.

Szerzodesszeges es jogkovetkezmenyei

8.1.

Vallalkoz6 koteles a jelen szerzodesben vagy az annak alapjan letrejott egyeb
megallapodasokban vallalt hataridok betartasara. Vallalkoz6 kotberfelelosseggel tartozik. ha
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Nyilatkozat az allamhaztartasrol sz6l6 2011. evi CXCV. torveny 50. § (1) bekezdes c) es a
nemzeti vagyonrol sz616 2011. evi CXCVI. torv eny 3. § (1) 1. pontjanak valo megfelelesrol
II. Az I. pont ala nem tartoz6 jogi szemelyek vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkezo
gazdalkodo szervezetek

1. Nyilatko::.at a::. atlathat6sag r6!
Alulirott, Komomoki Mihaly (nev), mint a(z)
Progeneral Team Kft.(cegnev)
24169822-2-08 (ad6szam) ilgyvezet6 (tisztseg. beosztas megnevezese) torvenyes kepviseloje
nyilatkozom, hogy az altalam kepviselt szervezet az allamhaztartasr61 sz616 2011. evi CXCV. torveny
50. § (1) bekezdes c) pontjanak megfeleL azaz a nemzeti vagyonr61 sz616 2011. evi CXCVI. torveny
3. § (I) I. b) pontja szerint atlathat6 szervezetnek minosill. az alabbiak szerint:
a) az altalam kepviselt szervezet olyan belfoldi vagy kiilfoldi jogi szemely vagy jogi
szemelyiseggel nem rendelkez6 gazdalkod6 szervezet_ amely megfelel a kovetkez6 felteteleknek:
aa) tulajdonosi szerkezete. a penzmosas es a terrorizmus finanszfrozasa megel6zeser61 es
megakadalyozasar61 sz616 torveny szerint meghatarozott tenyleges tulajdonosa megismerhet6,
amelyrol a 2. pontban nyilatkozom. es
ab) az Eur6pai Uni6 tagallamaban/ az Eur6pai Gazdasagi Tersegrol sz616 megallapodasban
reszes allamban/ a Gazdasagi Egyilttml'.ikodesi es Fejlesztesi Szervezet tagallamaban/ olyan allamban
rendelkezik ad6illet6seggel. amellyel Magyarorszagnak a kettos ad6ztatas elkerilleser61 sz616
egyezmenye van [megfelelo res::. alal11i::.and6], es ez az orszag: .......................................,

es

ac) nem minosill a tarsasagi ad6r61 es az osztalekad6r61 sz616 torveny szerint meghatarozott
ellenorzott killfoldi tarsasagnak. amelyrol a 3. pontban nyilatkozom
es
ad) az altalam kepviselt szervezetben kozvetlenill vagy kozvetetten tobb mint 25%-os tulajdonnal,
befolyassal vagy szavazati joggal bir6 jogi szemely, jogi szemelyiseggel nem rendelkezo gazdalkod6
szervezet tekinteteben az aa), ab) es ac) alpont szerinti feltetelek fennallnak, amellyel kapcsolatban a
2. B)-C) pontjaban nyilatkozom.
2. Nyilatko::.at tenyleges tulajdonosr6!
Az altalam kepviselt szervezetnek a penzmosas es a terrorizmus finanszfrozasa megel6zeser61 es
megakadalyozasar61 sz616 2007. evi CXXXVI. Torveny 3. § r) pontja alapjan a kovetkezo termeszetes
szemely(ek) a tenyleges tulajdonosa(i):
A) Tenyleges tulajdonos(ok)
Neve: Komomoki Mihaly
Sziiletesi neve:
Sziiletesi helye es ideje:
Anyja sziiletesi neve:
Tulajdoni hanyad: 50%
Befolyas/szavazati jog merteke: 50%
Neve: Vissi Andras
Sziiletesi neve:
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Sziiletesi helye es ideje:
Anyja sziiletesi neve:
Tulajdoni hanyad: 50%
Befolyas/szavazati jog merteke: 50%
B) Nyilatko::at a s::erve::etben ko::vet ve vagv ko::vetleniil tobb, mint 250/o-os res::esedessel,
befolyassal vagy s::ava::ati joggal rendelke::6 jogi s::emelyrol. vagy jogi s::emelyiseggel nem
rendelke::6 s::erve::etrol:
Nines ilven jogi szemelv vagv jogi szemelviseggel nem rendelkez6 szervezet.
Az alabbi szervezeteket nevezem meg:
Nev (cegnev): ................................................................................................
Tulajdoni hanyad: ..........................................................................................
Befolyas/szavazati jog merteke: ............................................................................
Ad6illet6sege (allam): .......................................................................................
Nev (cegnev): ................................................................................................
Tulajdoni hanyad: ..........................................................................................
Befolyas/szavazati jog merteke: ............................................................................
Ad6illet6sege (allam): ........................................................................................
Nev (cegnev): ................................................................................................
Tulajdoni hanyad: ..........................................................................................
Befolyas/szavazati jog merteke: ............................................................................
Ad6illet6sege (allam): .......................................................................................
C) A B) pomban megneve::ett s::erve::et(ek) tenyleges tulajdonosainak a:: .Aht. 54/A. § be)
pontjaban megjelolt adatai:
Erintett szervezet neve (a B) pontban megjelolt szervezet): ..........................................
Tenyleges tulajdonos neve: ................................................................................
Sziiletesi neve: ...............................................................................................
Szuletesi helye es ideje: ....................................................................................
Anyja sziiletesi neve: .......................................................................................
Tulajdoni hanyad: ..........................................................................................
Befolyas/szavazati jog merteke: ...........................................................................
Erintett szervezet neve (a B) pontban megjelolt szervezet): ..........................................
Tenyleges tulajdonos neve: ................................................................................
Sziiletesi neve: ...............................................................................................
Sziiletesi helye es ideje: ....................................................................................
Anyja sziiletesi neve: .......................................................................................
Tulajdoni hanyad: ..........................................................................................
Befolyas/szavazati jog merteke: ...........................................................................
Erintett szervezet neve (a B) pontban megjelolt szervezet): ..........................................
Tenyleges tulajdonos neve: ................................................................................
Sziiletesi neve: ...............................................................................................
Sziiletesi helye es ideje: ....................................................................................
Anyja sziiletesi neve: .......................................................................................
Tulajdoni hanyad: ......................................................................................... .
Befolyas/szavazati jog merteke: ...........................................................................
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