Vízgazdálkodási építmények (ME-VZ) építési műszaki ellenőri tevékenységének ellátása
a „ Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton--felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala megyei
területein" című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 azonosító számú projekt keretében megvalósuló építési
beruházások során
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Szám Megbízott: ........../2019.

Szam BfNPI: .....- ...... 2019. .
Nyilvt. szám: ......;f. ......... /2019.

Megbízási szerződés
amely létrejött egyrészről a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - BfNPI
8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.
Képviseli: Puskás Zoltán igazgató,
Adószám: 15325770-2-19,
Telefonszám: +36 87-555-260,
E-mail cím: bfnp@bfnp. hu),
mint megbízó, (a továbbiakban: Megbízó),
másrészről a
Vízügyi Környezetvédelmi Műszaki Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság - VKMT Kft.
Székhelye: 6723 Szeged, Csaba u. 26/b.
Vezető tisztségviselő családi és utóneve: Sebesvári Judit
Levelezési címe: 1094 Budapest, Viola utca 20-24/B. II. emelet 4.
Cégjegyzékszáma: 06-09-017471
Adószáma: 23441886-2-06
Bankszámlaszáma, számlavezető pénzintézet neve: 10702040-70081880-51100005, CIB Bank
Telefonszáma:
E-mail címe:
mint megbízott, (a továbbiakban: Megbízott), a továbbiakban külön-külön: Fél, együttesen:
Szerződő Felek között az alábbi feltételekkel:
Preambulum
Szerződő Felek rögzítik, hogy Megbízó a „Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein" című, KEHOP-4.1.0-152016-00056 azonosító számú projekt (a továbbiakban: Projekt) keretében támogatást nyert.
A projekt megvalósítás időszakára építési műszaki ellenőr bevonása szükséges, mivel a tervezett
fejlesztés vízjogi létesítési engedélyes tevékenységeket tartalmaz, valamint a vízépítési feladatok
komplexitása és az egymásra épültségükből fakadó kockázatai okán.
Szerződő Felek jelen szerződést a Projekt keretében megvalósuló vízépítési beruházás
vízilétesítményei építési műszaki ellenőri tevékenységének ellátására kötik meg.

1.

A szerződés tárgya

Megbízó megbízza a Megbízottat a Projekt megvalósításához szükséges építőipari kivitelezési
1.1.
ellenőri feladatainak ellátásával
tevékenységgel összefüggésben a vízilétesítmények építési műszaki
°
az építési kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX;l5.) Kormányrendeletben foglaltak szerint
(a továbbiakban: Feladat).
1.2.

A műszaki ellenőri tevékenységgel érintett vízépítési tevékenységek, a beruházás helyszínei

és a bernházás te,vezett ütemezése
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Megbízott a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben Megbízó fizetési
kötelezettségének nem tesz. eleget, vagy más súlyos szerződésszegést követ el.

6.2.
A Széchenyi 2020 Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében
támogatásban
részesített
kedvezményezettekkel
kötendő
támogatási
szerződésekhez
(továbbiakban: ÁSZF) 1. pont Általános rendelkezések előírásainak megfelelően a Kedvezményezett
a Projekt megvalósítására irányuló szállítói szerződéseiben kiköti, hogy eláll a szerződéstől abban az
esetben, ha a szállító ellen a szerződéskötést követően felszámolási, végelszámolási, hivatalból
törlési, illetve egyéb, u megszüntetése ir.:ínyuló eljiÍriÍs indul.
7.

Szerződésszegés

7.1.
Szerződő felek a szavatossági és kártérítési felelősség vonatkozásában a mindenkor hatályos
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ide vonatkozó rendelkezéseit, továbbá a hatályos
jogszabályok vonatkozó előírásait tekintik irányadónak.
7.2.
Megbízott felelős azért, ha a kivitelezői teljesítés során észlelt, kockázatosnak minősülő
körülmények építési naplóba való bejegyzését elmulasztja, azokról a Megbízót nem értesíti és ezzel
közvetve vagy közvetlenül károkozást idéz .elő.
7.3.
Megbízott szerződésszegést követ el különösen, de nem kizárólagosan, ha
a) a Megbízott teljesítési késedelembe esik;
b) a szerződés olyan okból, amelyért a Megbízott felelős, meghiúsul;
c) a Megbízott nem a szerződésben rögzítettek szerint teljesít;
d) Megbízott az ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségének nem vagy csak részben tesz
eleget;
e) fontos körülmények építési naplóba való bejegyzését, vagy a bejegyzés szükségességének
jelzését elmulasztja, azokról a Megbízót nem értesíti és ezzel a károsodás veszélyét idézi elő;
f) felhívást követően sem jelenik meg a rendszeres kivitelezői kooperációkon;
g) bármely olyan tevékenysége, amely a Megbízottnak felróható módon veszélyezteti a projekt
eredményességét;
h) felhívást követően sem a megfelelő módon (formai/tartalmi követelmények) adja át az
igényelt dokumentumo(ka)t;
i)
amennyiben a Megbízott, jelen szerződésben megjelölt kapcsolattartásra kijelölt személy
vagy teljes körű meghatalmazottja nem érhető el,
megkeresésekre érdemi
nyilatkozatot/választ nem ad;
j) minden olyan esetben, ha a jelen szerződésben, illetve annak mellékletében vagy az
ajánlatában vállalt kötelezettségeket jelentős mértékben vagy súlyos _gondatlansággal
megszegi (elmulasztja). ·
7.4.
Szerződő Felek jelen szerződést, a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali
hatállyal, írásban felmondhatják, ha a szerződésszegő fél a szerződésszegést felszólítás ellenére, az
abban meghatározott megfelelő határidőben sem orvosolja. Súlyos szerződésszegésnek minősül
különösen, de nem kizárólagosan, ha
a)
bármelyik fél saját felróható magatartásának következtében kötelezettségei
teljesítésével ismételten késedelembe esik,
b)
Megbízott vagy közreműködője megsérti a titoktartási kötelezettséget,
c)
Megbízott a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem szerződés szerint
teljesíti,
d)
Megbízó hibájából a teljesítés ellehetetlenül.
8.
8.1.

A Szerződő Felek képviselete

Megbízó kapcsolattartásra kijelölt képviselője:

Név:
Ertesítési cím:
Telefon fax:
Mobil:
E-mail:
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8 .2.

Meg b'1zo' oa1vazati
'l '
kaocso attartasra .ki'e 1ö 1 t k'
epvisel"
oie:
Név:

Telefon / fax:
Mobil:
E-mail:
8.3.

Megbízó teljesftéslgazolásra jogosult képviselője:

Név:
Ertesítési cím:
Telefon / fax:
Mobil:
E-mail:
8.4.

Megbízott által kapcsolattartásra kijelölt, ME-VZ - Vízgazdálkodási építmények építésének
műszaki ellenőrzése engedéllyel rendelkező személy:

Név:
Ertesítési cím:
Telefon / fax:
Mobil:
E-mail
8.5.
Szerződő Felek egymással haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül kötelesek egymás felé
írásban jelezni, ha a kapcsolattartásra, és nyilatkozattételre kijelöltek személye megváltozik.
8.6.
Megbízó kijelenti, hogy a 8.1.-8.3. pontban megjelölt kapcsolattartók személyes adatainak
a Megbízott részére kapcsolattartás céljából történő átadására felhatalmazással rendelkezik.
Kijelenti, hogy a Megbízott 8.4. pontban megjelölt kapcsolattartóit az adatkezelésről e-mail útján
tájékoztatja.
8.7.
Megbízott kijelenti, hogy a 8.4. pontban megjelölt kapcsolattartó személyes adatainak a
Megbízó részére kapcsol,attartás céljából történő átadására felhatalmazással rendelkezik. Kijelenti,
hogy a Megbízó 8.1.-8.3. pontban megjelölt kapcsolattartóit az adatkezelésről e-mail útján
tájékoztatja.
9.

Átláthatóságra vonatkozó rendelkezések

9.1.
Megbízott a jelen szerződés aláírásával is nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény alapján átlátható szervezetnek minősül. Megbízott átláthatósági
nyilatkozata a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Megbízott kötelezettséget vállal arra,
hogy amennyiben az átláthatóságát befolyásoló, az átláthatósági nyilatkozatban megadott
adatokban változás következik be, vagy ha a jelen szerződés megkötését követően beállott
körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek, úgy azt haladéktalanul, de legkésőbb 3
napon belül írásban közli a Megbízóval. Megbízott ugyancsak haladéktalanul köteles a Megbízót
értesíteni, ha szervezetében tulajdonosváltozásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kótelezettségek
átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. Megbízott felelős az értesítés
elmulasztásából eredő kárért.
9.2.
Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen szerződést á Megbízó kártalanítás nélkül és azonnali
hatállyal felmondhatja, ha az átláthatósági nyilatkozatban valótlan adatot közölt, vagy ha a jelen
szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek.
9.3.
Megbízott tudomásul veszi, hogy a. Megbízó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (Áht.) alapján az átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések
elévüléséig jogosult a jogi személy, személyes joga szerint jogképes szervezet átláthatóságával
összefüggő adatokat kezelni. Jelen szerződés megszűnik (megszüntethető)· azonnali hatályú
felmondással, amennyiben Megbízott a jelen szerződésből eredő kötelezettségeit súlyosan megszegi.
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