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Szam
' Megrende I"one'I : ......<[,
Nyilv.t. szam: ....................Ad-J........../2017.
ADASVE TELISZERZODES
9. resz vonatkozasaban
Amely letrejott egyreszrol a
Balaton-felvideki Nemzeti Park Igazgatosag
Kepviseli:
Puskas Zoltan igazgat6
Szekhely:
8229 Csopak, Kossuth u. 16.
Ad6szam:
l 5325770-2-19
Bankszamlaszam:
l 0048005-0 l 711954-30005307
87/555-260
Telefonszam:
E-mail cim:
bfnp@bfnp.hu
mint Vevo (a tovabbiakban: Vevo), masreszrol a
SMART INFO Kereskedelmi es Szolgaltato Korlatolt Felelossegii Tarsasag
Kepviseli: Dr. Pataki Zoltan Laszlo
Szekhely: 1162. Budapest Rakosi (it 174.
Ad6szam: 13556587-2-42
Bankszamlaszam: I I 717009-29903115
Telefonszam: 06-1-609-8209
E-mail cim: zpataki@smartinfo.hu
mint Elad6 (a tovabbiakban: Elad6, egytittesen Felek), kozott az alulirott napon es helyen az
Preambulum
Felek rogzitik, hogy Vevo kozbeszerzesi eljaras meginditasara ajanlati felhfvast kiildott 2016. 03. h6nap
16. napjan ,,Informatikai eszkozok beszerzese KEHOP projekthez kapcsolodoan" targyaban,
amelynek nyertese a(z) 9. resz vonatkozasaban Elad6.
Projekt:
A legeltetesi infrastruktura atfogo fejlesztese a Kali medence es a Kis-Balaton tersegeben a
termeszetvedelmi celu teriiletkezeles biztositasa erdekeben"
KEHOP-4.1.0-15-2016-00021
1.

A szerzodes targya

1.1.

Jelen szerzodes targya: az ajanlati felhfvas reszet kepezo kozbeszerzesi dokumentumokban,
valamint Elad6 kozbeszerzesi eljaras soran tett ajanlataban meghatarozott termekek szallitasa,
telepftese.

1.2.

A Vevo megveszi, az Elad6 eladja a fenti targyu Projektek kereteben beszerzendo jelen szerzodes
szerinti ter ek ket (t
ban: termekek) a szerzodesb
int.
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2.

A teljesites helye es hatarideje

2.1.

A teljesites helye: Balaton-felvideki Nernzeti Park Igazgat6sag, 8229 Csopak, Kossuth u. I 6.

2.2.

Teljesitesi hatarid6: A szerz6deskotest61 szamitott 60 napon belUI. Ajanlattev6 el6teljesitesre
jogosult.

2.3.

Elad6 a tervezett leszallitas es atadas el6tt 5 rnunkanappal ertesiteni koteles a Vev6
kapcsolattart6it.

2.4

Szerz6d6 felek jelen szerz6dessel kapcsolatos
kapcsolattart6kkent az alabbi szernelyeket jelolik meg:

nyilatkozatok

rnegtetelere

jogosult

o t k'epv1se
o :
Vevo" oId aI'aro'I k'apcso attartasra k'JJe
.. n
· I"k
Nev:
Telefon:
E-mail:
Vevo" oId aI'aro'I te r1es1tes1gazo
' ' .
I'asra k'!Je
.. n
o t k'epv1se
. I"o:
Nev:
Telefon:
E-mail:
' Ire kqe
.. n
o t k'epv1se
. I"o:
Elad'o oIdaI'aro'I kapcso attartasra, es ny1·1 atkozattete
Nev:
Telefon
E-mail

2.5.

A Vev6 kotelezettseget vallal an-a, hogy az Elad6 aItal leszallitott, a muszaki el6irasoknak
megfelel6 arut atveszi, es a teljesites megtortenter61 az azt kovet6 IO munkanapon beltil teljesites
igazolast ad.
3.

A szerzodes osszege, fizetesi feltetelek

3.5.

A Vev6 altal szamla elleneben fizetend6 dij: 701.000 + A.FA, azaz brutt6 890.270,- Ft, azaz:
nyolcszazkilencvnezer-kett6szazhetven forint. Az ar tartalmazza a termekek jelen szerz6des 2.1.
pontjaban megjelolt helyekre torten6 leszallitasat, telepfteset, betizemelteteset, en-e vonatkoz6
el6zetes igeny jelzese eseten a Vev6 kijelolt szemelyzetenek oktatasat, teszteleset es az atadas
atveteli eljaras lefolytatasanak koltseget is.

3.6.

A szerz6des finanszirozasa az Ajanlatker6 altal A legeltetesi infrastruktura atfog6 fejlesztese
a Kali medence es a Kis-Balaton tersegeben a termeszetvedelmi celu teriiletkezeles
biztositasa erdekeben" cimu, KEHOP-4.1.0-15-2016-00021 azonositoszamu projektre
megkotott Tarnogatasi Szerz6des alapjan az Eur6pai Uni6 forrasaib61 tortenik. A brutt6
elszamolasu projektek eseten a teljes ellenszolgaltatas ertekenek I 00 %-a eur6pai uni6s
tamogatasb61 kerUI finanszirozasra, a nett6 elszamolasu projektek eseten a nett6 ellenszolgaltatas
100 %-a eur6pai uni6s tamogatasb61, az afa az ajan latker6 altal kerUI ftnanszirozasra.

Puskas Zoltan igazgat6
Bal o -felvideki Nemzeti Park lgazgat6sag
Vevo

Dr. Pataki Zoltan Laszlo
Smart Info Kft.
Elad6
2

,,Jnfonnatikai eszkozok beszerzese KEHOP projekthez kapcso16d6an'·
Nyilatkozat az allamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. torveny 50. § (1) bekezdes c) es a
nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1) 1. pontjanak val6 megfelelesrol
II. Az I. pout ala nem tartozo jogi szemelyek vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkezo
gazdalkod6 szervezetek
I. Nyilatkozat az atlathat6sagr6/
Alulirott, Dr. Pataki Zoltan Laszlo (nev), mint a(z)
SMART INFO Kereskedelmi es Szolgaltat6 Korlatolt Felelossegu Tarsasag (cegnev)
I 3556587-2-42 (adoszam) Ugyvezeto (tisztseg, beosztas megnevezese) torvenyes kepviseloje
nyilatkozom, hogy az al talam kepviselt szervezet az allamhaztaitasrol szolo 201 1. evi CXCV. torveny
50. § (I) bekezdes c) pontjanak megfelel, azaz a nemzeti vagyonrol sz61o 201 I. evi CXCYL torveny 3.
§ (1 ) I. b) pontja szerint atlathato szervezetnek minosUI, az alabbiak szerint:
a) az altalam kepviselt szervezet olyan belfoldi vagy kUlfoldi jogi szemely vagy jogi
szemelyiseggel nem rendelkezo gazdalkod6 szervezet, amely megfe.Jel a kovetkezo felteteleknek:
aa) tulajdonosi szerkezete, a penzmosas es a terrorizmus finanszfrozasa megelozeserol es
megakadalyozasarol szolo torveny szerint meghatarozott tenyleges tulajdonosa megismerheto, amelyrol
a 2. pontban nyilatkozom, es
ab) az Europai Unio tagallamaban/ az Eur6pai Gazdasagi Tersegrol szolo megallapodasban reszes
allamban/ a Gazdasagi Egyi.ittmukodesi es Fejlesztesi Szervezet tagallamaban/ olyan allamban
rendelkezik adoilletoseggel, amellyel Magyarorszagnak a kettos adoztatas elkeri.ileserol szolo
egyezmenye van [megfelelo resz alahuzand6], es ez az orszag: .......................................,
es
ac) nem minosiil a tarsasagi ad6r61 es az osztalekador61 sz616 torveny szerint meghatarozott
·ellenorzott ki.ilfoldi tarsasagnak, amelyrol a 3. pontban nyilatkozom
es
ad) az altalam kepviselt szervezetben kozvetleni.il vagy kozvetetten tobb mint 25%-os tulajdonnal,
befolyassal vagy szavazati joggal bfr6 jogi szemely, jogi szemelyiseggel nem rendelkezo gazdalkodo
szervezet tekinteteben az aa), ab) es ac) alpont szerinti feltetelek fennallnak, amellyel kapcsolatban a 2.
B)-C) pontjaban nyilatkozom.

2. Nyilatkozat tenyleges tulajdonosr6!
Az altalam kepviselt szervezetnek a penzmosas es a terrorizmus finanszirozasa megelozeserol es
megakadalyozasar61 sz6lo 2007. evi CXXXVI. Torveny 3. § r) pontja alapjan a kovetkezo termeszetes
szemely(ek) a tenyleges tulajdonosa(i):
A) Tenyleges tulajdonos(ok)
Neve: Dr. Pataki Zoltan Laszlo
Szi.iletesi neve: Pataki Zoltan Laszlo
SzUletesi helye es ideje:
Anyja szi.iletesi neve:
Tulajdoni hanyad: I 00%
Befolyas/szavazati jog merteke: I 00%
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