Kutatási szerződés természettudományos kutatási feladatok eliátására

„LIFE40akForests" című és LIFEI6NAT/IT/000245 azonosító számú projekt keretében
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KUTATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
Balaton-felvidéki N emzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16., képv.: Puskás Zoltán
igazgató, adószáma: 153 25770-2-19; számlaszám: Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság:
10048005-01711954), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről
Dr. Winkler Dániel András egyéni válla.lkozó (székhely: , képvi_seli: -, · nyilvántartási szám:, adószáma: ;
számlaszáma: ), mint Kutató (a továbbiakban: Kutató), a továbbiakban együtt: Szerződő Felek között, az
alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek alapján:

1. A szerződés tárgya
1.1. Megrendelő megrendeli, Kutató pedig elvállalja az alábbi természettudományos kutatási feladatok
ellátását:
A „LIFE 4 OAK Forests" elnevezésű, LIFE16NAT/IT/000245 azonosító számú pályázat keretében a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Koloska (HUBF20034) beavatkozási területén
ornitológiai felmérés a a 2. számú mellékletben részletezettek szerint.
1.2. Kutató kijelenti, hogy vállalása a jelen szerződésben meghatározott feladatokra, az eredmény
létrehozására teljes körű. Kijelenti továbbá, hogy rendelkezik az általa elvállalt feladat elvégzéséhez
szükséges szakmai felkészültséggel, személyzettel és technikai felszereltséggel; feladatait a ·szakcégtől
elvárható fokozott gondossággal, az általánosan elfogadott szakmai elvek·nek megfelelően, hatékonyan fogja
ellátni.
Kutató kötelezi magát, hogy minden bejelentési kötelezettség alá tartozó kutatási és fejlesztési tevékenység
megkezdését és befejezését bejelenti az arra illetékes nyilvántartó szervnek.
1.3. Kutató kifejezetten nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a munka elvégzéséhez, a Kutatói díj
megállapításához, illetőleg a jelen szerződés megkötéséhez minden információ birtokában van, tudomásul
veszi, hogy ennek hiányára a későbbiekben nem hivatkozhat, ilyen jogcímen Megrendelővel szemben
követelést nem támaszthat.

2. A szerződés teljesítése
2.1. A jelen szerződés tárgyát-képező s;olgáltatási ha
_ táridő: 20.19. a·ugusztus 31.
Az 1 pid digitális formátumú zárójelentés, melyet a Megrendelő vesz át. A Kutató a"z eredményeket és a
kutatás során gyűjtött összes egyéb információt, alapadatot és származtatott adatot további felhasználás
céljára a Megrendelőnek átadja.
2.2. Amennyiben a 2.1. pontban meghatározott teljesítési határidőt a Kutatónak fel nem róható valamely ok.
(így pl. valamely elháríthatatlan objektív körülmény vagy a Megrendelő érdekkörében felmerült valamely ok)
következtében előállt igazolt akadályoztatás miatt nem lehet megtartani, akkor a határidők az
akadályoztatás időtartamával meghosszabbodnak.
2.3 . Szerződő Felek megállapodnak, hogy Megrendelő előteljesítést is elfogad.
2.4. Kutató a jelen szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez valamint a témakör lezáráshoz
_ les a Megrendelőhöi benyújtani. A
zárójelentést (például kutatási jelentés, témajelentés, szoftver, stb.) köte
jelentést digitális formátumban is át kell adni a. Természetvédelmi Információs Rendszer számára. alkalmas
fájlokban (Word, Excel, Access).
A Kutató az eredményeket és a kutatás során gyűjtött összes egyéb információ_t, alapadatot további
felhasználás céljára a Megrendelőnek átadja.
A benyújtott dokumentációk példányszáma egy.
2.5. Megrendelő a Kutatói teljesítést jogosult folyamatosan ellenőrizni. Kutató a Megrendelő részéről a
teljesítéss�I �sszefü 'sben felmerült kifogások, hiányok, hibák, stb. kijavítására köteles.
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6.4. Szerződő Felek egymással haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül kötelesek egymás felé
írásban jelezni, ha a kapcsolattartásra kijelöltek személye megváltozik .
. 6.5. Megrendelő kijelenti, hogy a 6.1.- 6.2. pontban megjelölt kapcsolattartók személyes adatainak a
Kutató részére kapcsolattartás céljából történő átadására felhatalmazással rendelkezik.
Kijelenti, hogy a Kutató 6.3. pontban megjelölt kapcsolatt'artót az adatkezelésről e-mail útján
tájékoztatja.
6.6. Kutató kijelenti, hogy a 6.3. pontban megjelölt kapcsolattartó személyes adatainak a Megrendelő
részére kapcsolattartás céljából történő átadására felhatalmazással rendelkezik.
Kijelenti, hogy a Megrendelő 6.1.- 6.2. pontban megjelölt kapcsolattartóit az adatkezelésről e-mail útján
tájékoztatja.
'

7. Szerződő Felek kötelezettségei
7.1. Szerződő Felek kÓtelesek a szerződés teljesítése során. együttműködni, valamint. a szükséges
adatszolgáltatásokat, egyeztetéseket biztosítani. Mindkét fél köteles a másikat haladéktalanul értesíteni,
amennyiben a szerződéses kötelezettségnek teljesítése akadályozva ill., veszélyeztetve van. Minden, a
jelen szerzői:lés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában is (ajánlott
levélben, telefaxon, e-mail) meg kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve a
neki történő kézbesí�éskor áll be. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél felel.
7.2. Ha a kutatási feladat elvégzéséhez adatszolgáltatás, vagy közbenső intézkedés szükséges, úgy
Megrendelő - a Kutató felszólításától számított 5 munkanapon belül - az adatokat köteles a Kutató
rendelkezésére bocsátani, illetve a szükséges intézkedéseket megtenni. Ha az adatszolgáltatáshoz, vagy
a közbenső intézkedés megtételéhez ennél hosszabb idő szükséges, úgy Szerződő Felek az 5 napos
határidőtől eltérő határidőben is megállapodhatnak. Amennyiben Megrendelő adatszolgáltatási
kotelezettségét nem teljesíteni, úgy Kutató jogosult akadályközléssel élni.
7.3. Megrendelő a Kutató által átadott, a te'ljesítéshez kapcsolódó dokumentumokat az átvételtől
számított 5 munkanapon belül köteles megvizsgálni, és döntéséről a Kutatót írásban értesíteni. Ezen kívül
is Megrendelő a Kutatói feladatok elvégzéséhez a szükséges informádókat, háttéranyagqkat,
dokumentációkat stb: olyan időpontban köteles Kutatónak átadni, · hogy Kutató szerződéses
kötelezettségeit határidőre teljesíteni tudja.
7.4. Kutató köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul külön hivatalos levélben is
értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy
gátolja (a továbbiakban: akadályközlő levél). Az akadályközlő levélbe.n fo·glaltak - ·kivéve, ha az
akadály külső elháríthatatlan ok - a szerződés szerinti .telje·sítési határidőt nem módosítják, és a
Megrendelőnek a késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érintik. Az
értesítés elmulasztásából eredő kárért a Kutató felelősséggel tartozik.

-�

„LIFE40akForests" című és LIFE16NAT/IT/000245 azonosító számú projekt keretében

Kutatási szerződés természettudományos kutatási feladatok ellátására

1.számú melléklet

L $Z. m�lléklet

FELOLVASÓ LAP

Ornitológiai lmta.tás beszerzése a LIFE16NAT/IT/000245 azonosító szám<,, ,,LlFE40akForests" elnevezésű
projekt keretében.
Ajánlatkérő;

Balaton..fe.lvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
8229 Csopak, Kossuth u. 16.

Ajánlattevö !leve: Dr. Winkler Dániel András, egyéni vállalkozó
Ajánlattevő címe:
Ajánlattevö telefonszama:
Ajánlattevő telefaxszáma: Ajánlattevő e-mail címe:
Kapcsola(tartó nell'e:
Az ajánlat számszerűsíthető adatai.:

1 Nettó (ÁFA nélküli) megbfz.ási dU mindösszesen (Ft):
azaz szár.ötvenezer forint

A megbízási díj számlázásának iltemezése:
A „LIFE 4 OAK Forests"
Teljesítési határidő
1
eh1evezésü, UFE16NAT/IT/000245 �
azonosító sz.imű pályázat keretében
a Balaton-felvidéktsNernzeH Park
1
Igazgatóság Koloska (HUBF200.34)
beavatkozási teriiletén omitológiai
felmérés el végzése az 2. számú
melléklet szerint
;..
2019.0S.31.
Végszámla

Nettó (ÁFA nélküli)
megbízási díj összege
Ft

150000Ft

(ké1jük a megfelelő választ aláhúzni)
uern
ÁFA alanyi mentes: jg�I!
Ajánlati kötöttség határideje (mely nem lehet kevesebb, mint 90 nap): 2019.július 3 L
Kelt: Sopron, 2019. i1p1ifü 17.

3

a

Balaton-

kás Zoltán igazgató
idéki Nemzeti Park Igazgatóság

Dr. Winkler Dániel András
Kutató

��

7

8

2.számú melléklet

LIFE 4 Oak forests
Ornitológiai vizsgálatok protokollja
Fő kérdés
A vizsgálatok célja
Ütemezés
Az adatok tárolása
Publikációk

Pontszámlálás

Változók:

•

.

Szükséges eszközök:

•
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2.számú melléklet
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KAPCSOLATTARTÓI TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Kapcsolattartó!
Jelen e-mailem útján tájékoztatom, hogy a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság szerződést
kötött a Dr. Winkler Dániel Andrással, amely szerződésben a másik fél részéről kapcsolattartó félként

Ön kapcsolattartási adatainak átadásakor Igazgatóságunkat arról tájékoztatta, hogy az Ön személyes
adatainak a részünkre kapcsolattartás céljából .történő átadására felhatalmazással rendelkezett, és azt a
vonatkozó jogszabályok teljes körű tiszteletben tartása mellett tette.
Az ön személyes adatait Igazgatóságunk kizárólag a Dr. Winkler Dániel Andrással kötött szerzőéfés
teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás céljából kezeli.
Amennyiben Természet Szolgálatában Alapítvány az Ön személyes adatait a fenti célokból jogellenesen, az
Ön felhatalmazása nélkül adta át a részünkre, kérjük jelezze felénk, hogy mielőbb kivizsgálhassuk a
történteket, és az esetleges jogellenes adatkezelést megszüntethessük.
Az Ön személyes adatait a jelen e-mail mellékleteként megküldött adatkezelési tájékoztatóban foglaltak
szerint kezeljük.
Csopak, 2019. OS" · 2. �
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· Adatkezelési tájékoztató
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A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) belső adatkezelési
folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása, valamint az érintettek tájékoztatása
céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót alkotja.
Adatkezelő megnevezése:

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Adatkezelő székhelye:
Adatkezelő elektronikus címe:
Adatkezelő képviselője:
Adatvédelmi tisztviselő:

8229 Csopak, Kossuth utca 16.
bfnp@bfnp.hu
Puskás Zoltán igazgató

[]

Tájékoztatjuk, hogy Igazgatóságunk a személyes · adatok kezelését a vonatkozó jog.szabályok, így
elsősorban az információs -önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az európai parlament és a tanács (EU) termi§szetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete
(továbbiakban: Rendelet) tiszteletben tartásával kezeli.
Igazgatóságunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz
minden az adattároláshoz, adatkezeJéshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést
elősegítő technikai és szervezési intézkedéseket.
Jelen tájékoztató útján tesz eleget az Igazgatóságunk a Rendelet szerinti tájékoztatási kötelezettségének.
Jelen tájékoztató útján Önt tájékoztatjuk a személyes adatai kezelésének lényeges rendelkezéseiről. Az
egyes adatkezelési célokat, és azok jellemzőit az alábbiak szerint határozzuk meg:
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