8 darab denevérház kivitelezése a KEHOP-4.1.0-15-2016-00025 azonosító számú „Veszélyeztetett
madárfajok és denevérfajok megőrzése aktív természetvédelmi beavatkozásokkal a Balaton
felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén" című projekt keretében
Szám Bf�PI��2:>.�018.
Ny1lvt.szam: .......... L /2018.

Vállalkozási szerződés
Közös megegyezéssel történő módosítása
[2. számú módosítás]
amely létrejött egyrészről a
Balato n-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - BfNPI (székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.,
képviseli: Puskás Zoltán igazgató, adószám: 15 325 770-2-19; számlaszám: Magyar Államkincstár
Veszprém Megyei Igazgatósága: 10048005 -0171195 4), mint megrendelő (a továbbiakban:
Megrendelő),
másrészről
Tarján Barna egyéni vállalko zó (székhely: 1039 Budapest, Sramli u. 4. 1/5 ., képviselő: Tarján Barna,
adószáma: , számlaszáma: , elérhetősége: , e-mail: ), mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalko zó), a
továbbiakban külön-külön Fél, együttesen: Szerződő Felek között az alábbiak szerint:
1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő a KEHOP-4.1.0-15:2016-00025 azonosító számú,
„ Veszélyeztetett madárfajok és denevérfajok megőrzése aktív természetvédelmi beavatkozásokkal a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén" elnevezésű projekt (a
továbbiakban: Projekt) keretében támogatást nyert.
2. Szerződő Felek a Projekt keretében - a beszerzési eljárás eredményeként - a Projekthez
kapcsolódóan 8 db denevérház legyártására és kihelyezésére 2017. december 12. napján
vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Alapszerződés) kötöttek [az Alapszerződés száma 49853/2017., nyilvántartási száma: 335/2017., amelyet Felek 2018. február 22. napján módosítottak
(1.sz. módosítás száma: 201-9/2018., nyilvántartási száma: 32/2018.).
3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a köztük létrejött Alapszerződést - az Alapszerződés VIl/2.
pontjában foglaltakra is figyelemmel - egyező akarattal módosítják.
A módosítás indoka:
a) Az Alapszerződés megkötésekor Vállalkozó nyilatkozata alapján alanyi ÁFA-mentes körbe
tartozott. Vállalkozó - eleget téve az Alapszerződés III.7. pontjában foglalt kötelezettségének 2018.08.01 napján bejelentette Megrendelőnek, miszerint tevékenysége 2018.01.01-től ÁFA
kötelessé vált. Tekintettel arra, hogy az Alapszerződés III.4. pontja egyértelműen rögzíti, hogy a
Vállalkozó által megadott ajánlati ár a szerződés teljesítése során kötöttnek tekintendő és nem
változtatható meg, szükségessé vált az Alapszerződés III.7. pontjában a kiállítandó számla
összegének pontosítása.
b) Az Alapszerződés 1. számú mellékletében meghatározásra került a denevérházak
mérettartománya eltérésének lehetősége. Indokolt eltérés esetén a rögzítés méretének eltérési
lehetősége mellett szükséges pontosítani a rögzítés módja eltérésének lehetőségét is.
A fent leírtak alapján Szerződő Felek közös megegyezéssel az Alapszerződést az alábbiak szerint
módosítják:
4. Az Alapszerződés módosulással érintett részei:
4.1. Módosítás
Az Alapszerződés IIl.7. pont negyedik mondatának eredeti szövege:
„III.7. A kiáll' dó számla ÁFÁ-val növelt bruttó összegének meg kell egyezni a jelen
szerződés I . 3. ontjába feltűntetett nettó összeg ÁFÁ-val növelt összegével: ,,
kás Zoltán igazgató
Balaton-fel i éki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő
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