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Szám Megbízott: ......... ./2019.

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

Megbízási szerződés
amely létrejött egyrészről a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - BfNPI
Székhely: 8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.
Képviseli: Puskás Zoltán igazgató,
Adószám: 15325770-2-19,
Számlaszám: Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság: 10048005-01711954
Telefonszám: 87/555-260,
E-mail cím: bfnp@bfnp.hu),
mint megbízó, (a továbbiakban: Megbízó),
másrészről
Arzano Management Kft.
Székhely: 9400 Sopron, Pap rét u. 30.
Vezető tisztségviselő vagy cégvezető családi és utóneve: Gordosné dr. Fekete Lívia cégvezető
Vezető tisztségviselő vagy cégvezető címe: 9400 Sopron, Paprét utca 30.
Cégjegyzékszáma: 08 09 025131
Adószáma: 24356570-2-08
Számlaszáma: 12010154-01472759-00100000
mint megbízott, (a továbbiakban: Megbízott), a továbbiakban külön-külön: Fél, együtt: Szerződő
Felek között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel:

Preambulum
Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük 2016. április 19. napján keretjellegű megbízási szerződés (a
továbbiakban: Keretszerződés) jött létre (a szerződés száma: BfNPI 3586/2016, nyilvántartási szám:
98/2016), amely alapján a Megbízó megbízta a Megbízottat az érdekkörében indítandó, Európai Uniós
forrásokból megvalósuló közbeszerzési eljárások lebonyolításával és ehhez kapcsolódóan felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátásával. Tekintettel arra, hogy a Megbízó
sikeresen pályázott a jelen szerződés 1.1. pontjában megjelölt projekt megvalósítására, a Felek a
projekt keretében lebonyolításra kerülő közbeszerzési eljárások vonatkozásában az alábbiakban
állapodnak meg.

1.

A szerződés tárgya

1.1. Megbízó megbízza a Megbízottat a lent megjelölt projektpartnerek közül a BfNPI, mint
ajánlatkérő részéről felmerülő közbeszerzési eljárások eredményes és szakszerű lefolytatása
érdekében az alábbi projekt (a továbbiakban: Projekt) kapcsán indítandó közbeszerzési
eljárások teljes körű lebonyolításával és az ehhez szükséges felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói feladatok ellátá sáva 1:

Projekt megnevezése: LIFE40akForests
Projekt azonosító száma: LIFE16NAT /IT /000245
Projekt időtartama: 2017. július 1- 2026. december 31.
Partnerek:
• Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversita-Romagna (MAR -fő pályázó)
• Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
• Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
• Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
• WWF Magyarország
• Érmellé · Természetvédelmi és Turisztikai Közhaszn' Egyesület

Pus 's Zoltán igazgató
Balaton-felvi 'ki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó

2.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az alábbi tevékenységek nem képezik a Megbízott
feladatát és felelősségét:

2.4.

a)

a közbeszerzési műszaki leírás elkészítése, jogosult és köteles azonban (például a
bírálati szempontok, értékelési szempontok és alkalmassági követelmények, a műszaki
leírás értelmezése tekintetében) javaslattétellel élni, amennyiben ezt az eljárással
kapcsolatban szükségesnek tartja;

b)

projektmenedzseri feladatok a támogatás
elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása.

megvalósítása

során,

a

támogatás

Megbízott a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018.
(XII. 18.) Korm. rend. 21. § (12) bekezdésében foglaltak szerint ezúton megjelöli a megbízás
végrehajtásáért személyében felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót (több
szaktanácsadó közreműködése esetén valamennyi szaktanácsadót):
Gordosné Dr. Fekete Lívia (lajstromszám: 00925)
Elérhetőség:
9400 Sopron, Pap rét utca 30.
Cím:
Telefonszám:
qordos.livia@arzano.hu
E-mail cím:
A Megbízott az Alapszerződés 3.8. pontja szerint a megbízás teljesítéséhez közreműködőt
(almegbízottat, alvállalkozót) jogosult igénybe venni.
Közreműködőként eljáró FAKSZ:
Dr. Nyiri Csaba (lajstromszám: 00289)
Elérhetőség:
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 13. IV. em. 1
Telefonszám:
+36-1-794-8639
+36-1-794-8450
Fax:
nyiri@nyirilaw.hu
E-mail cím:

3. Szerződés hatálya, teljesítési határidő, teljesítés helye
3.1. Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy a jelen szerződést határozott időre kötik meg, a

LIFE40akForests megnevezésű, LIFE16NAT /IT /000245 azonosító számú egyedi Projekt
közbeszerzési eljárásával kapcsolatos feladatok ellátásáig terjedő időre. A szerződés a Szerződő Felek
aláírásának napján lép hatályba, és az 1. és 2. pontjában részletezett feladatok Megbízott általi
maradéktalan teljesítését, valamint a megbízási díj kiegyenlítését követően szűnik meg azzal, hogy
amennyiben valamely- a szerződésből fakadó - feladat ellátása ezen időponton túlmutat, úgy azon
feladatrész tekintetében a feladat ellátásának időpontjáig a szerződés hatályban marad.

4.

Megbízási díj és fizetési feltételek

4.1.
Megbízottat jelen szerződésben meghatározott tevékenységéért, annak teljes körű és
szerződésszerű teljesítéséért mindösszesen 84.262,-Ft + ÁFA megbízási díj illeti meg, amely
megbízási díj a megbízás teljesítésével felmerülő valamennyi költséget és járulékos költséget is
tartalmazza, kivéve azokat a költségeket, amelyeket a jelen szerződés kifejezett rendelkezése szerint
a Megbízó visel.
4.2.
A megbízási díj tartalmazza különösen a Megbízott folyamatos készenléti (kapacitás-lekötési)
költségeit, a rendelkezésre állást, az anyagi felelősségvállalás ellenértékét, a telefon- és telefax
költségeket.
A megbízási díj nem tartalmazza a jelen szerződés alapján lebonyolítandó közbeszerzési eljárások
hirdetményeinek a Közbeszerzési Értesítőben, illetőleg az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő

7 .5.

Megbízó kifejezetten kiköti, Megbízott pedig tudomásul veszi és elfogadja, hogy Megbízó eláll
a szerződéstől abban az esetben, ha a Megbízott ellen a szerződéskötést követően
felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetése irányuló
eljárás indul.

8.

Szerződésszegés

8.1.

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.

8.2.

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 jelzését elmulasztja, azokról a Megbízót nem értesíti és ezzel a
károsodás veszélyét idézi elő;
f) felhívást követően sem jelenik meg a helyszíni konzultáción, tárgyaláson, egyeztetésen;
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 kijelölt kapcsolattartója 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).

8.3.
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) MeybíLoll vc:1yy köaernűköc.Jője rneysérli d Liloklc:1rlé:Ísi köleleLellséyel,
c) Megbízott a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem szerződés szerint teljesíti,
d) Megbízó hibájából a teljesítés ellehetetlenül.

9.
9.1.

Megbízó, képviselő:

Név:
Ertesítési cím:
Telefon / fax:
Mobil:
E-mail:
9.2.

A Szerződő Felek képviselete

Puskás Zoltán igazgató
8229 Csopak Kossuth L. u. 16.
+36 87 555 260

Megbízó utasítás adására, ügyintézésre, nyilatkozattételre felhatalmazott képviselője:

Név:
Ertesítési cím:
Telefon/ fax:
Mobil:
E-mail:
9.3.
1 Név:

Megbízott:
1 Gordosné dr. Fekete Lívia
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Ertesítési cím:
Telefon/ fax:
Mobil:
E-mail
9.4.

9400 Sopron Paprét utca 30.

---

gordos.livia@arzano.hu

A Szerződés teljesítése során bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:

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

Gordosné Dr. Fekete Lívia (laistromszám: 00925)
9400 Sopron Paprét utca 30.

Név:

Dr. Nyiri Csaba (laistromszám: 00289)
1055 Budapest Falk Miksa u. 13. IV. em. 1.
+36-1-794-8639· +36-1-794-8450

---

aordos.livia(ci)arzano.hu

Ertesítési cím:
Telefon/ fax:
Mobil:
E-mail

nviri(ci)nvirilaw .hu

9.5.
Szerződő Felek egymással haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül kötelesek egymás felé
írásban jelezni, ha a kapcsolattartásra, és nyilatkozattételre kijelöltek személye megváltozik.
9.6. Megbízó kijelenti, hogy a 9.1-2. pontban megjelölt kapcsolattartók személyes adatainak a
Megbízott részére kapcsolattartás céljából történő átadására felhatalmazással rendelkezik.
Kijelenti, hogy a Megbízott 9.3-4. pontban megjelölt kapcsolattartóját az adatkezelésről e-mail útján
tájékoztatja.
9.7. Megbízott kijelenti, hogy a 9.3-4. pontban megjelölt kapcsolattartók személyes adatainak a
Megbízó részére kapcsolattartás céljából történő átadására felhatalmazással rendelkezik.
Kijelenti, hogy a Megbízó 9.1-2. pontban megjelölt kapcsolattartóit az adatkezelésről e-mail útján
tájékoztatja.
9.8. Megbízó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail címekre küldött e-maileket elektronikus
aláírás-hitelesítés nélkül is valósnak fogadja el.

10.

Átláthatóságra vonatkozó rendelkezések

10.1. 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 kötelezettségek átszállására,
szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. Megbízott felelős az értesítés
elmulasztásából eredő kárért.
10.2. Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen szerződést a 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.
10.3. Me$Jbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízó az államháztartásról szóló ;w11. évi CXCV.
törvény (Aht.) 41.§.(6) bekezdése alapján az átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a
int jogképes
szerződésből eredő követelések elévüléséig jogosult a jogi személy, személyes ·
szervezet
átláthatóságával összefüggő
adatokat
kezelni.
Jele
szerződés
egszűnik
(megszüntethető) azonnali hatályú felmondással, amennyiben Megb'
t a jelen szerződés ől eredő
kötelezettségeit súlyos
megszegi. Az azonnali hatályú fel
ndás oka lehet külö "sen az
átláthatóságra vonatk zó övetelmények nem teljesítése.
Pus á Zoltán igazgató
Balaton-felvid
Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó
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Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) 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.

Nyilatkozat az átláthatóságról

Alulírott, Gordosné Dr. Fekete Lívia cégvezető, mint a(z) Arzano Management Kft. (9400 Sopron, Pap
rét utca 30.; Adószám: 24356570-2-08) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam
képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § {l) 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 adóillelőséggel, ,:m1ellyel Mögyörorsd1griök é:l kellős ödÓLlölJs elkerüléséről
szóló egyezménye van [megfelelő rész aláhúzandó], 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.

Nyilatkozat 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: Molnár Balázs
Születési neve:
Születé si helye é s ideje:
Anyja születési neve:
Tulajdoni hányad: 100 %
Befolyás/szavazati jog mé rté ke: 100 %
Neve: .........................................................................................................
Születési neve: .............................................................................................. .
Születési helye és ideje: ................................................................................... .
Anyja születési neve: ...................................................................................... .
Tulajdoni hányad: ..........................................................................................
Befolyás/szavazati jog mértéke: .......................................................................... .
Neve: .........................................................................................................
Születési neve: .............................................................................................. .
Születési helye és ideje: ................................................................................... .
Anyja születési neve: .................................................................................... .. .
Tulajdoni hányad: ..........................................................................................
Befolyás/szavazati j
m 'rtéke: ............................................................... ......... .
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