Interreg Duna Transznacionális Együttműködési Program támogatásával megvalósuló
coop MDD című, DTPl-259-2.3 számú projekt keretében
Engedélyes terv készítése Mura holtágak rehabilitációjához kapcsolódóan
Szám Meg;endelőnél:
/2018.
Ny,lv.t. szam: ................................./2018.

Szám Tervezőnél:

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
amely Jéf:rejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - BfNPI
Képviseli:
Puskás Zoltán igazgató
8229 Csopak, Kossuth u. 16.
Székhely:
15325770-2-19
Adószám:
Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság: 10048005-01711954
Bankszámlaszám:
Telefonszám:
06 87555-260
bfnp@bfnp.hu
E-mail cím:
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészrőla

Solvex Kft.
Székhelye:
Vezető tisztségviselő vagy cégvezető családi és utóneve:
Vezető tisztségviselő vagy cégvezető lakcíme:
Törvényes képviselő családi és utóneve, tisztsége:
Statisztikai azonosítója:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Bankszámlaszám (EUR):
SWIFT kód:
Elérhetősége (tel., mob., e-mail):
Preambulum
Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződést az Interreg Duna Transznacionális Együttműködési
Program támogatásával megvalósuló coop MDD című, DTPl-259-2.3 számú projekt (a továbbiakban:
Projekt) keretében, a Mura holtágak rehabilitációja érdekében a Bodzás holtág, valamint a
Hosszúvíz holtág alsó szakasz területeit érintve engedélyeztetési tervdokumentáció (a továbbiakban:
tervdokumentáció) készítésére, valamint a Tótszerdahelyi holtág vízpótlási lehetőségeinek
megvizsgálására, a vizsgálat adatai alapján megvalósítási javaslat kidolgozására, vízjogi létesítési
engedély beszerzésére kötik meg.
Jelen szerződés célja olyan tervdokumentáció elkészítése, majd engedélyeztetése, amellyel a
természeteshez legközelebbi módon lehet megoldani a három Mura holtág vízutánpótlását, ezáltal a
holtágak ke_dvezőbb ökológiai állapotba kerüljenek.
Megrendelő 2018. 10. hó 18. napján a fenti tárgyban közvetlen ajánlati felhívás alapján beszerzési
eljárást indított, amely eredményes eljárás nyertese a Tervező.
A Megrendelő, mint ajánlatkérő által megjelentetett ajánlatkérés, valamint a beszerzési eljárásban
benyújtott nyertes ajánlat jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi külön csatolás nélkül is.
Fenti előzmények után Szerződő Felek az alábbiak szerint állapodnak meg.
1. Szérződés tárgya
1.1.
Megrendelő megrendeli, Tervező pedig elvállalja a Megrendelő működési területén lévő, a
Mura holtágaihoz kapcsolódó
a) a Magyar Állam tulajdonában lévő Bodzás holtág, Letenye 0291/lb hrsz-ú, valamint
Hosszúvíz holtág, Letenye 0127 és 0129/b hrsz-ú alsó szakasz területeit érintő
engedélyeztetési és létesítési tervdokumentációk teljes körű elkészítését, a dokumentációk
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Interreg Duna Transznacionális Együttműködési Program támogatásával megvalósuló
coop MDD című, DTPl-259-2.3 számú projekt keretében
Engedélyes terv készítése Mura holtágak rehabilitációjához kapcsolódóan

8. A Szerződő Felek képviselete
8 .1. A Menrendelő kancsolattartásra iooosult
név:
értesítési cím
telefon / fax
Mobil:
e-mail
Menrendelő kancsolattartásra kiielölt
név:
értesítési cím
telefon I fax
Mobil:
e-mail

kéoviselőie:
Menver Csaba TMO osztálvvezető
8900 Zalaenerszea. Alsóerdei út 6.
Tel: 06/92/599-253
kénviselőie:
Gerencsér Beáta természetvédelmi fejlesztési
referens
8900 Zalaeoerszeo. Alsóerdei út 6.

A Meorendelő teliesítésiaazolásra kiielölt kéoviselőie:
név:
Petróczi Imre szakmai ioazoatóhelvettes
értesítési cím
8229 Csanak Kossuth L. u. 16.
telefon / fax
e-maii
8 .2. A Tervező által kancsolattartásra kiielölt személv(ek1:'
név:
értesítési cím
telefon7 fax
e-mail
8.3. Szerződő Felek haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül kötelesek egymás felé írásban
jelezni, ha a kapcsolattartásra és nyilatkozattételre kijelöltek személye megváltozik.
8.4. Megrendelő kijelenti, hogy a 8.1. pontban megjelölt kapcsolattartók személyes adatainak a
Tervező részére kapcsolattartás céljából történő átadására felhatalmazással rendelkezik.
Kijelenti, hogy a Tervező 8.2. pontban megjelölt kapcsolattartóit az adatkezelésről e-mail útján
tájékoztatja.
8.5. Tervező kijelenti, hogy a 8.2. pontban megjelölt kapcsolattartók személyes adatainak a
Megrendelő részére kapcsolattartás céljából történő átadására felhatalmazással rendelkezik.
Kijelenti, hogy a Megrendelő 8.1. pontban megjelölt kapcsolattartóit az adatkezelésró1 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 átlá_thatóságára vonatkozó rendelkezések:
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Interreg Duna Transznacionális Együttműködési Program támogatásával megvalósuló
coop MDD című, DTPl-259-2.3 számú projekt keretében
Engedélyes terv készítése Mura holtágak rehabilitációjához kapcsolódóan
rendelet, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok szerződéskötéskor hatályos rendelkezései az
irányadóak.
10.5. Jelen 13 (tizenhárom) oldalas szerződés 5 (öt), egymással mindenben megegyező, magyar
nyelvű eredeti példányban készült, melyet Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag aláírták.
Csopak, 2018. év1?·hóna c;.:4napján
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Interreg Duna Transznacionális Együttműködési Program támogatásával megvalósuló
coop MDD című, DTP1-259-2.3 számú projekt keretében
Engedélyes terv készítése Mura holtágak re,habilitációjához kapcsolódóan
1.

sz. melléklet

Árajánlat
1.sz. melléklet
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Interreg Duna Transznacionális Együttműködési Program támogatásával megvalósuló
coop MDD című, DTPl-259-2.3 számú projekt keretében
Eng'edélyes terv készítése Mura holtágak revítaJizácíójához kapcsolódóan
Ajánlatkérö: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.

Aiánlatteyö n e v e i
Ajánlattevő székhelyei
Telephely címe:
Aiánlatteyö kéDYiselöi@·
Ajánlattevő telefonszáma:
Ajánlattevő telefaxszáma:
Ajánlattevő e-mail címe:
Kapcsolattartó neve:
Az ajánlat számszerűsíthető adatai;

9 900 OOO Ft 1

[ Nettó {ÁFA nélküli) díj mindösszesen (Ft):
azaz nettó Kilencmillió-kilencszázezer forint.
A tervezési díj számlázásának ütemezése

Inter.reg Duna Transznacionális
Együttműködési Program
támogatásával megvalósuló

Nettó
1

Teljesítési határidő

(ÁFA nélküli)

coop MDO címü, OTPl-259-2.3 számú
projekt keretében

tervezési dij összege - Ft

1

Engedélyes terv készítése Mura
holtágak revitalizáci6jához
ka11cso/ód6an
lehetős.égek kidolgozása, egyeztetése
IE!vi

a szei;-ződés aláírásától

számú rész számla - 15'%

számított óO nap
EVD dokumentáció elkészítése

EVD eljárás !efolytcitása, engedély
beszerzése

Vízjogi létesítési engedély tervek
elkészítése

1

2.

Elvi lehetőségek
kidolgozása,
egyeztetésétől számított

számú rész számla - 15%

3. számú rész számla - 10%

45 nap
EVD eljárás lefolytatása,
engedély beszerzésétől
számított

4. számú rész számla - 35%

Vízjogi létesítési engedély beszerzése

1
1

1

15 nap
EVD dokumentáció
elkészítésétől számított

15 nap

:'

1

1

1

Vízjogi létesítési

Végszámla - 25%

engedély tervek

1
1

elkészítésétől
számított - 60 nap

1

Alvállalkozó igénybevételére vonatkozó nyilatkozat:
Az ajánlat részeként nyilatkozom, hogy
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Interreg Duna Transznacionális Együttműködési Program támogatásával megvalósuló
coop MDD című, DTP1-259-2.3 számú projekt keretében
Engedélyes terv készítése Mura holtágak rehabilitációjához kapcsolódóan

a) Alvállalkozót nem veszek igénybe

b) Alvállalkozót az alábbiak szerint veszek igénybe:

1.

a beszerzés része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe:
a) EVD dokumentáció elkészítése
b) EVD eljárás lefolytatása, engedély beszerzése

2.

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

A fenti ajánlatot az ajánlatkérésben meghatározott feltételek, követelményeket megértettük és
elfogadjuk, a teljesítés során a vonatkozó jogszabályok előírásainak maradéktalanul eleget teszünk.
lgen
(kérjük a megfelt;!IŐ választ aláhúzni)
Ajánlati kötöttség határideje (mely nem lehet kevesebb, mint 90 nap): 2019. 01. 31.
ÁFA alanyi mentes:

Kelt: Szombathely, 2018. október 24.
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Ajánlatkérés 2. sz. melléklete
A szerződés megkötésekor kell benyúitania a nyertes aiánlattevőnek a szerződés szerinti
példányszámban.

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés e) és a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontjának való megfelelésről
I. Törvény erejénél fogva átláthatq szervezetek

Alulírott, , adószám: ügyvezetője/törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (]) bekezdés e) pontjának megfelel, azaz a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) !.a) pontja szerint [ megfelelő rész
aláhúzandó]
sgyházd, j egi s,3emély,

ely,rn gazElálkeElé sze,.,,•ezel, aH1el·laeH az állam / helyi enlrnl'HláHyzal killeH laileH Vftgy eÉ\J'ÍR'Í
1()()% es FészeseEléssel FeeElell<erik,
a helyi önkormányzat neve: ....................................................................... .
az e>!Fé!'ai gazElasá,gi TéFSégcsl szélé megáliBjleEláslaan Fészes állam szaaályezett 13iaeáFa
lae,•ezetett ·ilváHesan FHfíkeEle FészvéeytáFsasá,g,
állam neve: ......................................................................................... .
ezért átlátható szervezetnek minősül.

Szombathely, 2018. október 24.
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Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés e) és a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontjának való megfelelésről
II. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezetek
1.

Nyilatkozat az átláthatóságról

Alulírott, , adószám: ügyvezetője/törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés e) pontjának megfelel, azaz a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek
minősül, az alábbiak szerint:
a)az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: aa) tulajdonosi
szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a 2.' pontban
nyilatkozom, és
ab)
az eHré13ai Unié tagállamátlan/ az eHré13ai Gazdasági Técségrel szélé megáll0j30dá;;laa0 cészes
államlaaHI a Gazdasági egyii!tmiikedési és Fejlesztési 8ze1Ye2et tagállamátlarJ elyan államlaan
ceedelke;,iik adéilleteséggel, á.mellyel MagyaFerszágeak a kettes adéztatá;; elkeflilésérel s2élé
egye2mé ·e vae [megfelelő rész aláhúzandó], és ez az ország: ....................................... ,
és
ac) eem mi11esill a téFsasági adéfél és a z esztalélrndécél s2élé te!Yé · szeriet megl,atéFee:ett elleeerzett
külföldi társaságeak, amelyre! a 3. 13elltlaoo eyilatkellem
és
ad) ae: általam kéfl•iiselt szervezetlaee kee:vetleHill Yagy kee:vetettee tesla miet 2§% as tHlajeeHRal,
laefelyá5sal vagy szavazati jeggal laírá jegi se:ereéey, jegi személyiséggel eem FeHaelkeze gazelálkedé
szer.•ezet teléiHtetéllee az aa), ab) és ae) al1300t sze,ieti feltételek fellllálleal,, ameleyel k0j3eselat!Jaa a 2.
B) C) 13ee átl"" eyilatkezem.
2.

Nyilatkozat tényleges tulajdonosról

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007: évi CXXXVI. Törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes
személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i):
A)

Tényleges tulajdonos(ok)

Neve:
Születési neve:
Születési helye és ideje:
Anyja születési neve:
Tulajdoni hányad:
Befolyás/szavazati jog mértéke:
Neve:
Születési neve:
Születési helye és ideje:
Anyja születési neve:
Tulajdoni hányad:
Befolyás/szavazati jog mértéke:

Szombathely, 2018. október 24.

2.

Az előbbiekkel ellentétben, a képviselt szervezetre az ellenőrzött külföldi társaságra vonatkozó
szabályok nem alkalmazandók, mert a szervezet székhelye / illetősége az Európai Unió tagállamában /
az OECD tagállamában/ olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye áll fenn
a kettős adózás elkerülése érdekében, és ebben az államban a szervezet valódi gazdasági tevékenységet
végez.
A szervezet székhelye / illetősége szerinti állam megnevezése: .......................... .

e) A 3. pontban megnevezett érintett szervezetben 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel
rendelkezőjogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatai:
Nincs ilyen jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
Az alábbi szervezeteket nevezem meg:
Név (cégnév): ............................................................................................... .
Tulajdoni hányad: .......................................................................................... .
Befolyás/szavazati jog mértéke: ......................................................................... .
Adóilletősége (állam): .......................... .' ......................................................... .

d) A e) pontban megjelölt szervezetek tényleges tulajdonosainak az Áht. 54/A § be) pontja szerinti
adatai:
Érintett szervezet neve (a e. pontban megjelölt szervezet): ......................................... ..
Tényleges tulajdonos neve: ............................................................................... .
Születési neve: ......................................................................................... : .... .
Születési helye és ideje: .................................................................................. ..
Anyja születési neve: ...................................................................................... .
Tulajdoni hányad: ......................................................................................... .
Befolyás/szavazati jog mértéke: .......................................................................... .
Tudomásul veszem, hogy a fent megadott adatokat az Áht. 54/B. §-ában foglaltak szerint a

Földművelésügyi Minisztérimn a honlapján közzéteheti.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály
szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.
Szombathely, 2018. október 24.
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cégszerű aláírás,

!_.............. .

