S zam
' Megren deI"one'I : .....................
\ 8 S- /20 18 .
Nyilv.t. szám: ................................... /2018.

Tervezési 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·
Telefonszám:
87/555-260
E-mail cím:
bfnp@bfnp.hu
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről a
Név: Patkós Gábor egyéni vállalkozó

Székhely:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Telefonszám:
E-mail cím:

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

Preambulum
A Megrendelő által eredményesen lefolytatott, közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás
ajánlatkérésében meghatározott, az Interreg Duna Transznacionális Együttműködési Program
támogatásával megvalósuló coop MDD című, DTPl..;259-2.3. számú projekttel (a továbbiakban:
Projekt) kapcsolatos, Mura-menti Tájvédelmi Körzetben megvalósítandó tanösvény nyomvonalának
és a tanösvény kiviteli szintű megtervezésének tárgyában a beszerzési eljárás nyertese fent
megnevezett Tervező.
Szerződő Felek jelen szerződést a Projekt keretében tanösvény nyomvonal és tanösvény kiviteli
szintű megtervezésére kötik meg.
1. Szerződés tárgya

1.1.

Megrendelő megrendeli, a Tervező pedig elvállalja a Balaton-felvidéki Nemzeti Park részét
képező, a Mura-menti Tájvédelmi Körzetben Molnári, Tótszerdahely és Letenye
területén megvalósítandó tanösvény nyomvonalának, valamint a tanösvény kiviteli
szintű megtervezését, továbbá interaktív eszközök megtervezését, valamint
árazott és árazatlan költségvetés készítését.

1.1.1. Az elkészítendő tervekre, szakmai anyagokra (a továbbiakban együtt: dokumentáció)
vonatkozó követelmények (mennyiségi és minőségi mutatók) meghatározása:
Tanösvény:

a) a tervezés során Tervezőnek törekednie kell arra, hogy a tanösvény minél szélesebb
korcsoportot szólítson meg,
b) a tanösvény információs tábláinak és az interaktív elemeinek tervezésekor figyelembe kell
venni, hogy azok az ártéren stabilak, állékonyak, esteleges árvíz esetén pedig könnyen
leszerelhetők és elszállíthatók legyenek,
c) a tervezés során maximálisan figyelembe kell venni a védett természeti területre
vonatkozó szabályokat.
Interaktív
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a) a hordalékasztalt olyan módon kell megtervezni, hogy azon könnyen modellezhető legyen
a folyó építő, illetve romboló tevékenysége,
b) a tantermi játékcsomag megtervezése egyedi interaktív játékokkal.
A részletes feladatleírást a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet, a
tervezett tanösvény nyomvonalának tervezési helyszíneit pedig a 2. számú mellékletként csatolt
térképvázlat tartalmazza.
1.1.2. A tervezés során az előírások szerint alkalmazni kell az Interreg Duna Transznacionális
Együttműködési Program támogatásával megvalósuló coop MDD című, DTPl-259-2.3 számú projekt
keretében Tanösvény tervezése, tanösvény nyomvonalának megtervezése tárgyú projekthez
kapcsolódó kötelező kommunikációs elemeket és ezen kívül a Megrendelő által megadott elemeket
(logók). Továbbá figyelembe kell venni a Balaton-felvidéki Nemzeti. Park Igazgatóság 2013-ban
készült arculati kézikönyvének előírásait is.
1.1.3. Tervező a kivitelezésre kiírt pályázat során feltett, tervezéssel összefüggő kérdésekre - többek
között a betervezett anyagok és berendezések kiváltásárc) megajánlottak megfelelőségére, és
elfogadására történő nyilatkozással - a Megrendelő által megadott határidőre válaszolni köteles.
1.2. Tervező a · jelen szerződés tárgyát képező tervdokumentációkat a Megrendelő által
meghatározott tartalommal, a vonatkozó hatályos és érvenyes jogszabályokban, valamint a Magyar
Nemzeti Szabványokban megfogalmazott előírások és követelmények szerint, a műszaki és jogi
feltételek tisztázásával köteles elkészíteni. Megrendelő jogosult a tervezési munkát figyelemmel
kísérni, a Tervező kezdeményezése alapján pedig köteles az elkészült munkarészekkel kapcsolatban
továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben állást foglalni.
1.3. Tervező kijelenti, hogy vállalása a jelen szerződésben meghatározott feladatokra, az eredmény
létrehozására teljes körű. Tervező kijelenti, hogy az elvégzendő munkát előzetesen felmérte, az
elvégzendő munkával kapcsolatban tisztázatlan kérdése nem merült fel; a munka elvégzéséhez, a
Tervezői 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.
1.4. Tervező 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 elveknek megfelelően, a
Megrendelő jogos érdekeinek érvényesítését elősegítve, hatékonyan fogja ellátni. Tervező a
szerződés teljesítésével a szerződés tárgyát képező munkát I. osztályú minőségben adja át
Megrendelőnek.

2. A szerződés hatálya
Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy á jelen szerződést határozott időre kötik meg. Jelen
szerződés Szerződő Felek aláírásával egyidejűleg lép hatályba, és Szerződő Felek kölcsönös
kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével megy teljesedésbe, és szűnik meg, kivéve azok a
jelen szerződés alapján fennálló jogok és kötelezettségek, amelyeknek természetüknél fogva
továbbra is fenn kell maradniuk.

3, A teljesítés határideje és módja
3.1. Tervező a jelen szerződés tárgyát képező tervdokumentációkat legkésőbb a szerződés aláírásától
számított 30-ik napig köteles elkészíteni és a Megrendelőnek átadni.
A teljesítés helye „pdf" formátumban az alábbi e-mail címekre megküldve:
3.2. Tervező köteles a 3.1. pontban meghatározott teljesítési határidőt megelőzően, legkésőbb a
határidő letelte előtt 8 munkanappal egy példány komplett tervdokumentációt a Megrendelő részére
a Megrendelő 8229 Csopak, Kossuth u. 16. szám alatti székhelyén átadni felülvizsgálat céljából.
Megrendelő a felülvizsgálatra átadott dokumentáció felülvizsgálatát az átvételtől számított 3
munkanapon belül köteles elvégezni, és annak eredményét jegyzőkönyvben rögzíteni. A
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8.4. Megrendelő kijelenti, hogy a 8.1.-8.2. pontban megjelölt kapcsolattartók személyes adatainak
a Tervező részére kapcsolattartás céljából történő átadására felhatalrTlazással rendelkezik.
Kijelenti, hogy a Tervező 8.3. pontban megjelölt kapcsolattartóját az adatkezelésről e-mail útján
tájékoztatja.
8.5. Tervező 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.
9.2. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik
teljesítése során a másik fél tevékenységével összefüggésben tudomásukra jutott minden adatot,
információt üzleti titokként kezelik, és azt harmadik fél számára semmilyen formában nem
szolgáltatják ki, illetve nem teszik hozzáférhetővé. Az üzleti titok megtartási kötelezettség határidő
nélkül terheli Feleket.
9.3. A Tervező átláthatóságára vonatkozó rendelkezések:
9.3.1. Tervező a jelen szerződés aláírásával is nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról
ev1
CXCVI.
törvény
alapján
átlátható
szervezetnek
szóló
2011.
minősül.
.Tervező átláthatósági nyilatkozata a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
9.3.2. Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az átláthatóságát befolyásoló,
az átláthatósági nyilatkozatban megadott adatokban változás következik be, vagy ha a jelen
szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek,
úgy azt haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül írásban közli a Megrendelővel. Tervező ugyancsak
haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha szervezetében tulajdonos változásra, illetőleg
jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra
kerül sor. Tervező felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.
9.3.3. Tervező tudomásul veszi, hogy jelen szerződést a Megrendelő kártalanítás nélkül és
azonnali hatállyal felmondhatja, ha az átláthatósági nyilatkozatban valótlan adatot közölt, vagy ha a
jelen szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható
szervezetnek.
9.4. Tervező a teljesítéshez alvállalkozót vonhat be. Tervező a ·jogosan igénybe vett alvállalkoz.óért
úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó miatt
felelős minden kárért, amely e nélkül nem következett volna be.
9.5. Tervező tudomásul veszi, hogy az Igazgatóság az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (Áht.) 41.§ (6) bekezdése alapján az átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a
szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi
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b)' a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég
igazgatósága, vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte, és az
megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek;
c) jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó
jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így
részéről a szerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan
szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként
szerepel;
d) nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más
körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak
érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve
képességére.
10.2. Szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítésével összefüggésben
felmerülő vitás kérdéseket peren kívül kísérlik meg lerendezni. Ennek eredménytelensége esetére
perértéktől függően kikötik a Veszprémi Járásbíróság, illetőleg a Veszprémi Törvényszék kizárólagos
illetékességét.
10.3. Jelen szerződés mellékletei:
1. számú melléklet: Részletes feladatleírás
2. számú melléklet: Térképvázlat
3. számú melléklet: Árajánlat
4. számú melléklet: Tervező átláthatósági nyilatkozata
A mellékletek a szerződés szerves részét képezik, attól elválaszthatatlanok és azzal együtt
érvényesek.
10.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (Ptk.), a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az államháztartásról
szóló 2011.évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. Rendelet, a 2014-2020. programozási időszakban az európai területi együttműködés
célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok
végrehajtásáról szóló 396/2015. (XII.12.) Korm. rendelet, a fejezeti kezelésű előirányzatok
kezeléséről és felhasználásáról szóló 50/2017. (XIl.29.) NGM rendelet, valamint a vonatkozó egyéb
jogszabályok szerződéskötéskor hatályos rendelkezései az irányadóak.
10.5. Jelen 9 (kilenc) oldalas szerződés 5 (öt), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű
eredeti példányban készült, amelyet Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag aláírtak.
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3.

sz. melléklet

Árajánlat
FELOLVASÓ LAP
Interreg Duna Transznacionális Együttműködési Program támogatásával megvalósuló
coo1> MDD című, DTPl-259-2.3 számú projekt keretében
Tanösvéhy tervezése, ta11ösvé1Jy 11yo111vo11alá11ak megtervezése

Ajánlatkérö: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
Ajánlattevő
Ajánlattevő
Ajánlattevő
Ajá11lattevö

neve: Patkós Gábor egyéni vállalkozó
székhelye:
képviselője:
telefonszáma:

Aíáolatteyö telefaxszáma;

Ajánlattevő e-mail címe:
Kapcsolattartó neve: A z ajánlat számszeríísithető adatai:

j Nettó (ÁFA nélkiili) díj mindösszesen (Ft):
azaz háromszáznyolcvanotezer forint

385 OOO,- Ft

A tervezési díj számlazásának ütemezése (ha az ütemezésre lehetöség van)
Interreg Duna Transznacionális
Egyiittmíiködési Program
támoc1atásával meqvalósuló
coop MDD címO, OTPl-259-2.3 számú
projekt keretében
Tanösvény tervezése, tanösvény
11vo111vo11a/á11ak n1eatervezése

Tervdokumentació elkészítése
Számla

Nettó
Teljesítési határidő

(ÁFA nélküli)
tervezési díj összege - Ft

szerződés aláirasának
napjától számított 30.
naptári nap

385 000.,-Ft

végösszeg 100 °/o-a
Alvállalkozó igénybevételére vonatkozó nyilatkozat:

Az. ajánlat részeként nyilatkozom, hogy

a) Alvállalkozót nem veszek igénybe
b) Alvállalkozót az alábbiak szerint veszek igénybe:

1.

a beszerzés része (részei), amelynek teljesitéséhez az ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe:
a) ..................................... .
b) ·······································

2.

a megnevezett rész (részek) tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozók:
2.1. Alvállalkozó neve: .................................................. .
Alvállalkozó székhelye: ........................................ .
2.2. Alvállalkozó neve: ..... ._.......................................... .
AlvállaÍkozo székhelye: ......................................... .

igen
{kérjúk a megfelelő választ aláhúzni)
ÁFA alanyi mentes:
Ajánlati kötöttség határideje (mely nem lehet kevesebb, mint 90 nap): 2018. október 5.
Kelt: Tápiógyörgye, 2018. július 2.
,.
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Ajánlattevő cégszerű aláírás
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4. sz. melléklet

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
Alulírott Patkós Gábor, egyéni vállalkozó
Nyilvántartási szám:
Adószám:
Nyilatkozom, hogy egyéni vállalkozóként az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §
(1) bekezdés c) pontja, mely az átlátható szervezet megfeleléséről szól, nem vonatozik
vállalkozásomra.

Kelt: Tápiógyörgye, 2018. év ... hónap ... napján
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