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V;íllalkozási szerződés

Sz�m Meg:endelőnél:

...... /2019.

/2019.

Nyilv.t. szam: .

Vállalkozási szerződés
amely létrejött egyrészről a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - BfNPI
Képviseli:
Puskás Zoltán igazgató·
8229 Csopak, Kossuth u. 16.
Székhely:
Adószám:
15325770-2-19
Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság: 10048005-01711954
Bankszámlaszám:
Telefonszám:
87/555-260
bfnp@bfnp.hu
E-mail cím:
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről a
Pantha Kereskedelmi Kft.
Székhelye:
Vezető tisztségviselő családi és utóneve:
Vezető tisztségviselő címe:
Statisztikai azonosítója:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Bankszámlaszám (EUR):
Elérhetősége (tel., mob., e-mail):
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), a továbbiakban külön-külön Fél, együttesen: Szerződő
Felek között az alábbi feltételekkel:

Preambulum
Megrendelő közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárást indított az Interreg Duna Transznacionális
Együttműködési Program támogatásával megvalósuló coop MDD című, DTPl-259-2.3 azonosító számú
projekt (a továbbiakban: Projekt) keretében a Mura-menti Tájvédelmi Körzetben megvalósítandó
River'scool folyó menti erdei iskola egységes információs tábláinak és kültéri bútorzatának a legyártása
érdekében.
Az eredményes beszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó, mint ajánlattevő lett.
Szerződő Felek jelen vállalkozási szerződést a beszerzési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő
felhívása és ajánlati dokumentációja, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötik
meg.

1. Szerződés tárgya
1.1.

Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Balaton-felvidéki Nemzeti Park működési
területéhez tartozó Mura-Dráva Duna Bioszféra Rezervátumban, Muraszemenye területén
megvalósítandó River'scool folyó menti erdei iskola nemzetközileg egységes információs
tábláinak és kültéri bútorzatának a legyártását. a jelen szerződésben,. valamint a jelen
szerződéshez csatolt tervdokumentációban és a részletes feladatleírásban meghatározottak szerint.

1.1.1. Az elkészítendő információs táblákra és a kültéri bútorzatra (a továbbiakban együtt: termék)
vonatkozó követelmények (minőségi mutatók) meghatározása:
Célcsoportok: csalá ok, kirándulók, gyermekek
(
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köteles a szerződés szabta kereteken belül minden ésszerű intézkedést megtenni annak érdekében, hogy
a szolgáltatások a szerződés szerint teljesítésre kerüljenek. Felelősségét és kötelezettségeit a Megrendelő
esetleges ellenőrzése sem csökkenti.
5.9. Vállalkozó szavatol azért, hogy
a) a Megrendelőnek átadott termék mindenben megfelel a sz.akmai követelményeknék.

6. Szerződésszegés, késedelmes teljesítés, meghiúsulás
6.1. Vállalkozó szerződésszegést követ el különösen, de nem kizárólagosan, ha
a) a Vállalkozó neki felróható okból teljesítési késedelembe esik,
b) a szerződés olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul,
c) a Vállalkozó nem a szerződésben rögzítettek szerint teljesít.
6.2. A Vállalkozó szerződésszegése esetén Megrendelő az alábbi szankciókat érvényesítheti:
a) késedelmi, vagy hibás teljesítés esetén késedelmi kötbér alkalmazható, továbbá meghiúsulás
esetén meghiúsulási kötbér követelhető.
b) kártérítés érvényesítése,
c) szerződéstől való elállás.
6.3. Megrendelő jelen szerződést a Vállalkozóhoz intézett, indokolt írásbeli nyilatkozattal, kártérítési
kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondhatja, ha
a) Vállalkozó a szerződéses kötelezettségeit súlyosan, vagy ismételten megszegi,
b) Vállalkozó ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás indul, vagy ha gazdasági
tevékenységét felfüggeszti
c) Vállalkozóval szemben jogerős marasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai tevékenységét
érintő szabálysértés, vagy bűncselekmény miatt,
d) a 8.1.3. pontban meghatározott esetben.
6.4. Amennyiben Vállalkozó a teljesítési határidőre történő teljesítéssel késedelembe esik, úgy köteles a
késedelembe esés napjától számítva naponta a teljes bruttó vállalkozási díj 2%-ának megfelelő mértékű,
de legfeljebb mindösszesen 30% mértékű késedelmi kötbért fizetni a Megrendelő részére. Minden
megkezdett nap egész napnak számít. Amennyiben a teljesítéssel Vállalkozó 30 napot meghaladó
késedelembe esik, úgy Megrendelő a szerződéstől elállhat, és meghiúsulási kötbért követelhet.
6.5. Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek minősül, ennek megfelelően
Vállalkozó csak az esetleges kötbér összegével csökkentett számlát nyújthat be, illetőleg Megrendelő
jogosult a Vállalkozó számlájából a kötbért levonással érvényesíteni.
6.6. A Vállalkozó érdekkörében felmerült, bármely okból bekövetkező teljes, vagy részleges meghiúsulás
esetén Vállalkozó a 4.1. pontban meghatározott bruttó vállalkozási díj 20%-ának megfelelő összegű
meghiúsulási kötbért köteles fizetni, továbbá tartozik megtéríteni a Megrendelőnek a meghiúsulási
kötbért meghaladó, ezzel összefüggő kárát és többletköltségét is.
6.7. Vállalkozó a tevékenységével okozott kárt a Ptk. szabályai szerint köteles megtéríteni. Mentesül a
felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

7. A Szerződő Felek képviselete
'
7.1. A Mearendelo kapcsolattartasra kije 1ö 1t keoviseloie:
Meaver Csaba osztálvvezető
név:
8900 Zalaeqerszeq Alsóerdei u.6.
értesítési cím
Tel: 06/92/599-253
telefon / fax
e-mail:
Mobil:

I""
01e:.
. 1ö 1t keovise
'
o te1ies1tesiqazo I'asra ki1e
7.2. A Mearen d e I"
Imre
szakmai igazaatóhelvettes
Petrőczi
név:
8229 Csopak Kossuth L. u. 16.
értesítési cím
Tel: 06/87/555-262 Fax: 87/555-261
telefon/ fax
e-mail
ás Zoltán igazgató
Balaton-felvi éki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

Pantha Kereskedelmi Kft.
Szabó Ernőné
Vállalkozó

7.3. A Vallalkozo altal kapcsolattartasra es nyilatkozattételre kiielölt képviselőie:
név:
értesítési cím
telefon / fax
+
e-mail

.

.

.

7.4. Megrendelő kijelenti, hogy a 7.1.-7.2. pontban megjelölt kapcsolattartók személyes adatainak a
Vállalkozó részére kapcsolattartás céljából történő átadására felhatalmazással rendelkezik.
Kijelenti, hogy a Vállalkozó 7.3. pontban megjelölt kapcsolattartóját az adatkezelésről e-mail útján
tájékoztatja.
7.5. Vállalkozó kijelenti, hogy a 7.3. pontban megjelölt kapcsolattartó személyes adatainak a Megrendelő
részére kapcsolattartás céljából történő átadására felhatalmazással rendelkezik.
Kijelenti, hogy a Megrendelő 7.1.-7.2. pontban megjelölt kapcsolattartóit az adatkezelésről e-mail útján
tájékoztatja.

8. Egyéb rendelkezések
8.1. Jelen szerződést kizárólag Szerződő Felek jogosult törvényes képviselői módosíthatják írásban (papír
alapú dokumentum). A szóban, ráutaló magatartással tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem
alkalmas.
8.2. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik
teljesítése során a másik fél tevékenységével összefüggésben tudomásukra jutott minden adatot,
információt üzleti titokként kezelik, és azt harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltatják ki,
illetve nem teszik hozzáférhetővé. Az üzleti titok megtartási kötelezettség határidő nélkül terheli Feleket.
8.3. A Vállalkozó átláthatóságára vonatkozó rendelkezések:
8.3.1. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával is nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló
2011.
alapján
törvény
CXCVI.
ev1
átlátható
szervezetnek
minősül.
Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
8.3.2. Vállalkozó 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 Megrendelővel. Vállalkozó ugyancsak
haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha szervezetében tulajdonos változásra, illetőleg
jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra
kerül sor. Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.
8.3.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződést a Megrendelő 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.
8.4. Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozókat vonhat be. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóiért
úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó miatt felelős
minden kárért, amely e nélkül nem következett volna be.
8.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján az átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő
követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő adatokat kezelni.
8.6. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben meghatározott rendelkezéseket a Felek esetleges
jogutódjaira is alkalmazni kell, így a jelen szerződés szerint jogok a jogutódokat is megilletik, míg a
kötelezettségeknek a jogutódok a jogelődök teljesítésének figyelembe vétele mellett kötelesek eleget tenni,
feltéve, hogy a jogutód is átlátható szervezetnek minősül.
8.7. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy végelszamolás alatt nem áll, elfene csőd, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban, illetve a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi
intézkedés(ek) hatálya alatt nem áll.
Ha a Vállalkozó, vagy alvállalkozója ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indulna, úgy azt a
Vállalkozó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül írásban közölni Megrendelővel. A Vállalkozó
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3. sz. melléklet

Nyertes árajánlat

FELOLVASÓ LAP
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Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő képviselföe;
Ajánlattevo telefonszáma:

Ajánlattevő telefaxszáma:
Ajánlattevő e-mail címe:

Ajánlattevő levelezési címe:
Aiánlattevő cégjegyzékszáma:
Aiánlattevií adószáma:
Ajánlattevő bankszámlaszáma. számlavezető pénzintézet neve:
Aiánlattevő ügyvezetöiének neve:

Ajánlattevő kapcsolattartója:
Aiánlatért felelős személy:

!-N ttó J,ÁF� nélküli) vállalkozási díj mindöss�esen _{Ftl=_ _________________
i_2.515.000 Ft
azaz Kettőrnillió-ötszáztizenötezer forint.
A vállalkozási díj számlázásának ütemezése {ha az ütemezésre lehetőség van)
River'scool egységes információs
!
Nettó
táblák és .kültéri bútorok kivitelezése 1
Teljesítési határidő
(ÁFA nélküli)
az Interreg Duna Transznacíonális
.
vállal.kozási díj öss;,:ege - Ft
Együttműködési Program
támogatásával megvalósuló
coop MOD című, OTPl-259•2.3 számú
proiekt keretében

1.

Termék elkészítése
Számla

vállalkozási dij 100 % - a

1
,A szerződés aláírásának

2.515.000 Ft

I napjától számított 70.
naptári nap.

·--·-------·---·-·----··-··-------------1
___________.______
Alvállalkozó igénybevételére vonatkozó nyilatkozat:

Az ajánlat részeként nyilatkozom, hogy
a) Alvállalkozót nem veszek igénybe.
b) Alvállalkozót az alábbiak szerint veszek igénybe:
1.
a beszerzés része (részei) •. amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót vesz
igénybe:
a) ................................... .
b) ...................................... .
2.

a megnevezett rész (részek) tekintetében igénybe venni kivánt alvállalkozók:

Pusk
Zoltán igazgató
Balaton-felvidé I Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

Pantha Kereskedelmi Kft.
Szabó Ernőné
Vállalkozó

.

!
1
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4. sz. melléklet
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.

Nyilatkozat az átláthatóságról

Alulírott, adószám: ügyvezetője, törvényes ké.pviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés e) pontjának megfelel, azaz a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1.b)pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak
szerint:
az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiségge·1 nem
a)
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 tulaidonosa 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 SzeF1>1ezet tagállamában/ olyan államban
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló·
egyezménye van
[megfelelő réSr 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,
szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
befolyással 1>agy
1
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:
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 jog mértéke:

Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

Pantha Kereskedelmi Kft.
Szabó Ernőné
Vállalkozó

