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5.4.

Szerzodo felek k6z6s k6telezettsege: szerz6d6 Felek barmelyike kezdemenyezheti jegyz6k6nyv
.felvetelet a jelen szerzodest erint6 minden lenyegesnek tartott cselekmenyr61, magatartasr61
vagy problemar61, a palyazati dokumentaci6 atadas-atvetelerol, a szerzodesszerii teljesites
megt6rtenter61, stb. Ajegyz6k6nyvet a szerzod6 Felek kepviseloi alairjak, lebelyegzik.

· 6.

4. Egyiittmiikodes es kapcsolattartas

6.1.

Felek a szerzodes teljesitese erdekeben teljes koriien egyiittmiikodnek, annak legszorosabb es
legrugalmasabb m6djat alakitjak ki. Ertesitik egymast minden olyan k5riilmenyr61, amely a
szerzodes teljesitesere kihatassal lehet.

6.2.

Felek allasfoglalasaikat mindenkor egyeztetve, oly m6don es idoben teszik meg, hogy azok a
harmadik szemelyekkel szembeni fellepest ·ne gyengitsek.

6.3.

Felek k6z6tti kapcsolattartas es hivatalos kommunikaci6 formaja: e-mail, telefon, telefax, az
alabbi kepviselok szerint:

6.4.

. "
AMegren del"o kapcso attartasra k"IJe1O1t k.epv1se I'oJe:
nev:
ertesitesi cim
telefon / fax
eamail:

r

.
·
6.5. AMegrenctel"o te �es,·tes1gazo
,.asra k"11el"lt
o k'epv1seI'"
01e:
nev:
ertesitesi cim
telefon / fax
e-mail
6.6. A Vallalkoz6 kapcsolattartasra kijelolt kepviseloje:
,f

nev:
ertesitesi cim
telefon / fax
e-mail

-

nev:
ertesitesi cim
telefon / fax
e-mail
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6.7.

A Vallalkoz6 nyilatkozattetelre kijelolt kepviseloje:
nev:
ertesitesi elm
telefon I fax
e-mail

7.

Felelosseg

7.1. Vallalkoz6 szavatol az altala elvegzett feladatok szakmai helyessegeert es megfelel6 minosegeert,
a Megval6sithat6sagi tanulmany eloirasszerii, a kiirasban foglaltaknak minden tekintetben
megfelel6 elkesziteseert. A Vallalkoz6 koteles minden intezkedest megtenni annak erdekeben,
hogy a szolgaltatasok a szerz6des szerint teljesitesre keriiljenek.
7.2. . Jelen szerzodes megkotesevel es teljesitesevel kapcsolatos valamennyi koriilmenyre tekintettel,
a Vallalkoz6 csak abban az esetben koteles a kesedelmes vagy hibas teljesitesevel okozott kart a
Megrendel6nek megteriteni, ha a kar kozvetleniil. a Vallalkoz6 felr6hat6 magatartasa miatt
kovetkezett be.
7.1.
a)
b)
c)

d)
e)

Vallalkoz6 nem felel:
az altala elkeszitett eredmenytermekek adatainak megvaltoztatasab61 ad6d6 kozvetlen es/vagy
kozvetett, a Megrendelonel, barmely mas harmadik szemelynel vagy erdekkoriikben felmeriilt
karokert,
adatelvesztesert, adatseriilesert; Megrendel6 kotelessege minden, a birtokaban lev6 adatok
elvesztesenek megakadalyozasahoz sziikseges intezkedes megtetele,
a gazdasagi kovetkezmenyi karokert (beleertve az elmaradt haszonert val6 felelosseget is),
valamint az olyan karokert, amelyek nincsenek a Vallalkoz6 magatartasaval okozati
osszefiiggesben fiiggetleniil att61, hogy a Vallalkoz6t korabban tajekoztattak ilyen karesemeny
lehet6seger61,
azokert a karokert, amelyek azert keletkeztek, mert a Megrendel6 elmulasztotta teljesiteni
kotelezettsegeit,
a Megrendel6 altal szolgaltatott adatok es informaci6k helyessegeert.

7.2.

Egyik Felet sem terheli felel6sseg, ha a· szerz6desben megallapitott kotelezettsegeit
elharithatatlan kiils6 ok vagy er6hatalom (vis maior) miatt nem teljesitette. Felek vis maiornak
tekintik - kiilonosen, de nem kizar6lagosan - ha a palyazat tamogatasat veglegesen
megsziintetik. Nern tekintik azonban vis maiornak, ha a konstrukci6 tamogatasat atmeneti
jelleggel felfiiggesztik. A Felek megallapodnak, hogy vis maior eseten mindegyikiik a maga
karat viseli.

7.3.

A jelen Szerz6desben rogzitett felel6ssegkorlatoz6 kikoteseket a Felek a Vallalkoz6 altal
ervenyesitett ellenszolgaltatasok ertekere es a palyazati tanacsad6i agazatban alkalmazott
szokasos feltetelekre tekintettel allapitjak meg.

8.

Szerzodesszeges es jogkovetkezmenyei

8.1.

Vallalkoz6 koteles a jelen szerz6desben vagy
megallapodasokban vallalt hataridok betartasara.
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Nyilatkozat az allamhaztartasrol sz616 2011. evi CXCV. torveny 50. § (1) bekezdes c) es a
nemzeti vagyonrol szolii 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1) 1. pontjanak valo megfelelesrol
II. Az I. pont ala nem tartozo jogi szemelyek vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkezo
gazdalkodo szervezetek
1. Nyilatkozat az at/athat6sagr61
Alulirott, Lakatos Tibor, mint az Europa Terv Kft. (ad6szam: 14136041-2-09) iigyvezetoje, tiirvenyes
kepviseloje nyilatkozom, hogy az altalam kepviselt szervezet az allamhaztartasr61 sz616 2011. evi
CXCV. tiirveny 50. § (1) bekezdes c) pontjanak megfelel, azaz a nemzeti vagyom61 sz616 2011. evi
CXCVI. tiirveny 3. § (1) 1. b) poritja szerint atlathat6 szervezetnek minosiil, � alabbiak szeriht:
a) az altalam kepviselt szervezet olyan belfcildi vagy kiilfoldi jogi szemely vagy Jog1
szemelyiseggel nem rendelkezo gazdalkod6 szervezet, amely megfelel a kovetkezo felteteleknek:
aa) tulajdonosi szerkezete, a penzmosas es a terrorizmus finanszirozasa mege16zeser61 es
megakadalyozasar61 sz616 torveny szerint meghatarozott tenyleges tulajdonosa megismerheto,
amelyrol a 2. pcintban nyilatkozom, es
ab) az Eur6pai Uni6 tagallamaban/ az Eur6pai Gazdasagi Tersegrol sz616 megaJlapodasban
reszes allamban/ a Gazdasagi Egyiittmiikodesi es Fejlesztesi Szervezet tagallamaban/ olyan allamban
rendelkezik ad6illet6seggel, amellyel Magyarorszagnak a kettos ad6ztatas elkerlileserol sz616
egyezmenye van [megfelelo resz alahuzand6], es ez az orszag: ....,. .............................. : ... ,
es
.
'
ac) nem minosiil a tarsasagi ad6r61 es az osztalekad6r61 sz616 torveny szerint meghatarozott
ellenorzott kiilfoldi tarsasagnak, amelyrol a 3. pontban nyilatkozom
es
ad) az altalam kepviselt szervezetben kiizvetleniil vagy kiizvetetten 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. Nyilatkozat tenyleges tulajdonosr61
Az altalam kepviselt szervezetnek a penzmosas es a terrorizmus finanszfrozasa megel6zeser61 es
megakadalyozasar61 sz6162007. evi CXXXVL Torveny 3. § r) pontja alapjan a kovetkezo terrneszetes
szemely(ek) a tenyleges tulajdonosa(i):
A) Teriyleges tulajdonos(ok)
Neve: Lakatos Tibor J6zsef
Sziiletesi neve:
Sziiletesi helye es ideje:
nyj a sziiletesi neve:
Tulajdoni hanyad: 1/1
Befolyas/szavazati jog m,erteke: 100 %
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