„1 db vontatható utánfutós kosaras emelőgép minimum 17 m-es kinyúlással, saját hajtásrendszerrel" beszerzése a
KEHOP 4.1.0-15-2016-00025 azonosítószámú ,.1 ·es::élye::tetett madárfajok és denevé1fajok megör::ése aktív
termés::etvédelmi beavatko::ásokkal a Balaton-felvidéki Nem::eti Park lga::gatóság mííködési területén'· elnevezésű projektben

Munkamagasság: min. 17 m
Meghajtás:23 OV/benzin
A termék minőségi jellemzői Eladó terméklistáján szereplő, a felhívásnak megfelelő és e típust
jellemző tulajdonságokkal egyezőek.
II.
A teljesítés módja

2.

1.

Eladó köteles a szerződés tárgyát képező terméket legkésőbb a szerződéskötéstől számított 24 héten
belül Vevő tulajdonába és birtokába adni, Vevő pedig köteles a terméket átvenni, és annak
ellenértékét megfizetni. Eladó előteljesítésre jogosult.

2.

Eladó az átadás pontos időpontjáról legalább 2 munkanappal korábban értesíteni köteles Vevőt. Az
átadás a Vevő 8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16. szám alatti székhelyén, hivatali munkaidőben
történik. A termékekkel kapcsolatos kárveszély a termék beüzemelését követő átadásával száll át a
Vevőre.

3.

Vevő átvételre jogosult képviselője köteles a megadott időpontban a teljesítés helyén tartózkodni,
és a terméket átvenni.

4.

A termék átadás-átvételéről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, amely a teljesítésigazolás alapját
képezi.

5.

Szerződő felek jelen szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatok
kapcsolattartókként az alábbi személyeket jelölik meg:
5.1. A Vevő oldaláról kapcsolattartásra kijelölt képviselő:
Név:
Telefon:
E-mail:

megtételére

jogosult

5.2 A Vevő oldaláról átvételre és teljesítésigazolásra kijelölt képviselő:
Név:
Telefon:
E-mail:

5.3 Vevő kijelenti, hogy az 1.5.1.-1.5.2. pontban megjelölt kapcsolattartók személyes adatainak az
Eladó részére kapcsolattartás céljából történő átadására felhatalmazással rendelkezik.
Kijelenti, hogy az Eladó I.5.4. pontban megjelölt kapcsolattartóját az adatkezelésről e-mail útján
tájékoztatja.
5.4 Az Eladó oldaláról kapcsolattartásra, és nyilatkozattételre kijelölt képviselő:

Név:
Telefon
E-mail

5.5.
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Kovács Ferenc ügyvezető
ÉPFAKERGÉP IMMO Kft.
Eladó
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„1 db vontatható utánfutós kosaras emelö2ép minimum 17 m-es kinyúlással, saját hajtásrendszerrel" beszerzése a
KEHOP 4.1.0-15-2016-00025 azonosítószámú ,. r 'es::élye::1etet1 111adá1fajok és cle11evé1fajok megőr::ése aktív
termés::etvéclelmi beavatko::ásokkal a Ba/a/011-felvidéki Nem::eti Park lga::gatóság müködési területén·· elnevezésű projektben

S=er=ődés 2. s=ámzí melléklete: Eladó átláthatósági nyilatko=ata

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
II. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezetek

1. Nyilatko=at a= átláthatóságról
Alulírott, Kovács Ferenc, mint az Épfakergép Immo Kft. (adószám: 23933035-2-20) ügyvezetője
törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) 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 Európai Unió tagállamában/ az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban/ a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában/ olyan államban
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló
egyezménye van [megfelelő rés= aláhú=andó], és ez az ország: .......................................,
és
ac) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom
és
ad) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezet tekintetében az aa), ab) és ac) alpont szerinti feltételek fennállnak, amellyel kapcsolatban a 2.
B)-C) pontjában nyilatkozom.
2. Nyilatko=at 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: 1/1
Befolyás/szavazati jog mértéke: 1/1
B) Nyilatko=at a s=erve=etben kö=vetve vagy kö=vetlenül több, mint 25%-os rés=esedéssel,
befolyással vagy s=ava=ati joggal rendelke=ő jogi s=emélyről, vagy jogi s=emélyiséggel nem
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Kovács Ferenc ügyvezető
ÉPFAKERGÉP IMMO Kft.
Eladó

