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kialaldtasa infrastruktura-fejlesztessel" cimii, KEHOP-4.l.0-15-2016-00086 azonosit6szamu projekt soran

:8.'V�......./2017.
1 ... ./2017.

Szam Megrendelonel: ........
Nyilv.t. szam: ..............................

VALLALKOZASISZERZODES
Amely letrejott egyreszr61 a
Balaton-felvideki Nemzeti Park Igazgat6sag
Kepviseli:
Puskas Zoltan igazgat6
Szekhely:
8229 Csopak, Kossuth u. 16..
Ad6szam:
15325770-2-19
Magyar Allamkincstar Veszprem Megyei Igazgat6sag: 10048005-01711954
Bankszamlaszam:
Telefonszam:
87/555-260
E-mail cim:
bfup@bfup.hu
mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendelo), masreszr61 a
KostamBt.
Kepviseli:
Szekhely:
Ad6szam:
Bankszamlaszam:
Telefonszarb.:
E-mail elm:

Dr. Stark Magdolna iigyvezet6
9400 Sopron, IL Rak6czi F. u. 47.
22474120-1-08
OTP Bank Nyrt. 1 l 737083-20084644
+36 20/958-1665

mint Vallalkoz6 (a tovabbiakban: Vallalkoz6, egyiittesen Felek), kozott az a!ulirott napon es helyen az
Eliizmenyek
Megrendelo palyazatot nyujtott be a Komyezeti es Energiahatekonysagi Operativ Program ,,Elohelyek
es fajok termeszetvedelmi helyzetenek javitasa, a termeszetvedelmi keze!es es bemutatas
infrastrukturajanak fejlesztese" targyu fe!hivasara, KEHOP-4.l.0-15-2016-00086 azonosit6 szamu
projekt soran, melyben Megrendelo a Tamogatasi szerzodest 2016. november 30-an alairta.
Megrendel6 2017. ev januar h6nap 3. napjan kozvetlen ajanlati fe!hivas alapjan beszerzesi eljarast
inditott, Megval6sithat6sagi tanulmany keszitese es a kapcsol6d6 szakertoi feladatok ellatasa ,,A
Balaton-felvideki Nemzeti Park Igazgat6sag miikodesi teriileten Natura 2000 teriiletet bemutat6
hal6zat kialakitasa infrastruktura-fejlesztessel" cimii, KEHOP-4.l.0-15-2016-00086 azonosit6szamu
. projekt soran, melynek nyertese a Va.llalkoz6.
1.

A szerziides targya, Vallalkozo feladatai

1.1.

Jelen vallalkozasi szerzodes targya Megrendel6 altal a Komyezeti es Energiahatekonysagi
Operativ Program ,,A Balaton-folvideki Nemzeti Park Igazgatosag miikiidesi· teriileten
Natura 2000 teriiletet bemntato hal6zat kialakitasa infrastrnkrura-fejlesztessel" cimii es
KEHOP-4.1.0-15-2016-00086 azonosftoszamu projekt soran cimii es k6dszamu konstrukci6
kereteben benyujtott palyazathoz sziikseges Megval6sithat6sagi tanulmany e!keszitese es a
kapcso16d6 szakertoi feladatok ellatasa a Palyazati felhivas es utmutat6 szerint, a Megrendel6
altal meghatarozott projekttartalom es az altala szolgaltatott adatok alapjan. A szakmai tartalom
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5.2.

Amennyiben Vallalkoz6 teljesiti a jelen szerzodesben foglalt ki:itelezettsegeit, Megrendelo
koteles \!allalkoz6 a.Ital benyujtott szaml.akat hataridore kifizetni.

5.3.

Megrendelo jogosult kijeli:ilt kepviseloje. utjan a jelen szerzodes szerinti feladatok ellatasat
folyamatosan figyelemmel kiserni.

5.4.

Szerzodo felek kozi:is kotelezettsege: szerzodo Felek barmelyike kezdemenyezheti jegyzokonyv
felvetelet a jelen szerzodest erinto minden lenyegesnek tartott cselekmenyrol, magatartasr61
vagy problemar61, a palyazati dokumentaci6 atadas-atvetelerol, a szerzodesszerii teljesites
megtortenterol, stb. A jegyzokonyvet a szerzodo Felek kepviseloi alairjak, lebelyegzik.

· 6.

Egyiittmiikiides es kapcsolattartas

6.1. Felek a szerzodes teljesitese erdekeben teljes koriien egyiittmiikodnek, annak legszorosabb es
legrugalmasabb m6djat alakitjak ki. Ertesitik egymast minden olyan ki:iriilmenyrol, 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 kozotti kapcsolattartas es hivatalos kom.munikaci6 formaja: e-mail, telefon, telefax, az
alabbi kepviselok szerint:
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Felelosseg

7.1.

V allalkoz6 szavatol az altala elvegzett feladatok szakmai helyessegeert es megfelelo
minose eert, a Megval6sithat6sagi tanulmany eloirasszerii, a kiirasban foglaltaknak minden
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Nyilatkozat az allamhaztartasr61 sz616 2011. evi CXCV. tiirveny 50. § (1) bekezdes c) es a
nemzeti vagyonr61 sz616 2011. evi CXCVI. tiirveny 3. § (1) 1. pontjana� val6 megfelelesrol
II. Az I. pont ala nem tartoz6 jogi szemelyek vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkezo
gazdalkod6 szervezetek
I. Nyilatkozat az atlathat6sagr6l
Alulirott, Dr. Stark Magdolna mint a( z) Kostam Bt. (ad6szam: 22474120-1-08) iigyvezet6je,
torvenyes kepvisel6je nyilatkozom, hogy az altalam kepviselt szervezet az allamhaztartasr61 sz616
2011. evi CXCV. t6rveny 50. § (1 ) bekezdes c) pontjanak megfelel, azaz a nemzeti vagyonr61 sz616
2011. evi CXCVI. torveny 3. § (!) 1. b) pontja szerint atlathat6 szervezetnek min6siil, az alabbiak
szerint:
a) az altalam kepviselt szervezet olyan belfoldi vagy kiilfoldi jogi szemely vagy jogi
szemelyiseggel nem rendelkez6 gazdalkod6 szervezet, amely megfelel a ki:ivetkez6 felteteleknek:
aa) tulajdonosi szerkezete, a penzmosas es a terrorizmus fina\lszirozasa megel6zeser61 es
megakadalyozasar61 sz616 torveny szerint meghatarozott tenyleges tulajdonosa megismerhet6,
amelyr61 a 2. pontban nyilatkozom, es
ab) az Enr6pai Uni6 tagallamaban/ az Eur6pai Gazdasagi Tersegr61 sz616 megallapodasban
reszes allamban/ a Gazdasagi Egyiittmiikodesi es Fejlesztesi Szervezet tagallamaban/ olyan allamban
rendelkezik ad6illet6seggel, amellyel Magyarorsziign ak a kettos ad6ztatas elkeriileser61 sz616
'
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ac) nem minosiil a tarsasagi ad6r61 es az osztalekad6r61 sz616 torveny szerint meghatarozott
ellen6rzi:itt kiilfoldi tarsasagnak, amelyr61 a 3. pontban nyilatkozom
es
ad) az altalam kepviselt szervezetben ki:izvetleniil vagy k6zvetetten tobb mint25%-os tulajdonnal,
befolyassal V!!gy szavazati joggal bir6 jogi szemely, jogi szemelyiseggel nem rendelkez6 ·gazdalkod6
szervezet tekinteteben az aa), ab) es ac) alpont szerinti feltetelek fennallnak, amellyel kapcsolatban a
2. B)-C) pontjaban nyilatkozom.

2. Nyilatkozat tenyleges tulajdonosr6l
Az altalam kepviselt szervezetnek a penzmosas es a terrorizmus finanszirozasa mege16zeser61 es
megakadalyozasar61sz6162007. evi CXXXVI. Torveny 3. § r) pontja alapjan a ki:ivetkez6 termeszetes
szemely(ek) a tenyleges tulajdonosa(i):
A) . Tenyleges tulajdonos(ok)
Neve: Dr. Stark Magdolna Paula
Sziiletesi neve:
Sziiletesi helye es ideje:
AnY.i a sziiletesi neve:
Tulajdoni hanyad:
Befolyas/szavazatijog merteke: 6nall6
Neve: Komornokine Stark Marta Andrea
Sziiletesi neve:
Sziiletesi helye es ideje:
AnY.ia sziiletesi neve:
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