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a) a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Megrendelő nevére, Megrendelő címére
(Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, 8229 Csopak Pf. 23., ) küldi,
b) a számlán szerepeltetni szükséges a nyújtandó szolgáltatás megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett
Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot valamint fizetési határidőként 30
napot,
e) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
d) a számlán fel kell tüntetni a „számla" elnevezést
e) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 169.
§ szerinti előírásoknak.
9.Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek a keretmegállapodás X.1-4. pontja alapján.
1 O.A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése
Megrendelő a szerződést felmondja- ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel
érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon-, ha
a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (!)
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (!)
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
11.EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai:
A beszerzés a „Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala
megyei területein" című, KEHOP-4. l.0-15-2016-00056 azonosítósz.ámú projekt keretében történt.
12.A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:
Kapcsolattartó neve:

Megrendelő részéről a teljesítést igazoló és adatai:
Teljesítést igazoló neve:

Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:
Kapcsolattartó neve:
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�apcsolattartó neve:

13. Megrendelő és Eladó rögz�tik, hogy az egyedi szerződés kizárólag a Kbt. 141. §-a alapján módosítható.
14. A szerződés tartalmának értelmezése:
A jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben, valamint' bármely, a teljesítéssel kapcsolatos
ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország
mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.
Jelen megrendelés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
Jelen megrendelés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM,
és az alábbi melléklet:
1. számú melléklet: Megrendelt terméklista
Dátum: Csopak,

2021 0 KT i 1.

Balaton-felv
Képv.eljár:
Megrendelő

Képv.eljár: Tóth Péter Dezső
Kereskedelmi Igazgató
Belföldi Értékesítési Osztály
Eladó

Pénzügyi eÚenjegyző: f)_,o :).J. � 0, �t(.

Veszelszki Márta
gazdasági igazgatóhelyettes
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
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ÁFA kulcs

ÁFA Ft

27%

1493 187 Ft

Adók, illetékek és vámok
Regisztrációs adó
Rendszámtábla költség

76 OOO Ft
8 500 Ft
Összesen ár Ft
(bruttó)*

7 108 010 Ft

Adásvétel tárgyát a következő gépjárművek képezi:
Megrendelő/vevő adatai
l. Alvázszám:
2. Motorszám:

Dátum:Csopak,

2021 0 KT 1 1.
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Megrendel ' Puskás Zoltán
igazgató

Pénzügyi ellenjegyző: Veszelszki Márta
gazdasági igazgatóhelyettes

Balaton-fi 1 déki Nemzeti Park Igazgatóság

Balaton-felvidéki

*Jelen,, · sszesen ár Ft (bruttó)" nem tartalmazza a vagyonszerzési illetéket és a kötelező biztosítást.
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