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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött az alulírott helyen és időben a Megrendelő és Vállalkozó, mint szerződő felek (a
továbbiakban együtt: Felek, vagy Szerződő Felek) kőzőtt, az alábbí feltételekkel.

Megrendelő:
Neve: Duna-Ipoly Nemzeti Parklgazgatőság
Címe: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy

Ügyfélfogadási iroda: l121 Budapest, Költő u. 21.

Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf,: 86.

Adószáma: 15325763-2-II
Képviselője: Füri András igazgatő
J,-Ugyintéző: Koncz Péter (konczp@dinpi,hu, +36 20 48 50 800)
(továbbiakban : Megrendelő)

vállalkozó:
Neve: Válent László e.v.

Székhely és postacím: 2500 Esáergom, Bátori Schulcz Bódog utca 13.

Adószám: 4862388I -2-31

Azonosító:1 I97006972
Bankszámlaszám: 1 17 40054-20a47 658
(továbbiakban: Yallalkozó)

1.) Előzmények

Felek a Vállalkozó árajánlata alapján (DINPI 59016-112022) a LIFE4OakForests, LIFE]6-
NAT/IT/000245 azonositőszámű, ,,Tetmészetvédelmi kezelési eszközök a Natura 2000 területek
tölglerdeinek strukturális és szerkezeti biológiai soffileségének növelésére" című pályénat keretében a
Megrendelő vagyonkezelésében állő, szerződésben említett ingatlanokon (úrr. esáergomi
projekttenileten) lévő rakodók rendbe rakására, útkarbantartásra és kéreg, illetve apadékanyagok
deponálására vonatkozóanjelen vállalkozási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötik.

2.) Aszerződés tárg_va

A LIFE16-NATlITl000245,azonosítószámú, ,,Természenédelmi kezelési e:szközök a Natura 2000
területek tölglerdeinek strukturális és szerkezeti biológiai soffileségének növelésére" című projekt
keretében a 3.) pontban rész|etezett feladatok elvégzése,

fu-1,4_ &
4,:{//l

Dinpi
Kiemelés

Dinpi
Kiemelés



3.) A Vállalkozó által elvégzendó feladatok:

AYátlalkozó köteles jelen Szerződés alapján a Megrendelő vagyonkezelésében lévő, alább említett
ingatlanokon, az alíhb részletezett munkákat elvégezni:

1. Felek rögzítik, hogy az Esztergomi projektterületen a LIFE4OakForests projekt keretében

történt fakitermelés követkeáében a ftjldutak több szakaszon sérültek (vízmosásokkal es

nyomvályúkkal szabdaltak), melyekjavítása szükséges jarhatósági és közlekedési szempontból.

Feladat: A Vállalkozó köteles a Megrendelő vagyonkezelésében álló Esztergom a557/2 b§z{l
ingatlanon 280 folyóméter hosszúságban (ielölőfestékkel jelölt szakasmn} a megfeleló

keresztdőlésű útprofil helyreállíüísi munkákat eivégezni (az út keresztsze|vényéM e§iíetyú
2-7 fokos lejtést kell elkészíteni tolóJappal, narkolóval). A Vállalkozo kötelg torníbbá e utak

vizelvezetésének biztosíásaval kapcsolatos feladatokat elvégezni a ho§szinányú mh{n:r
szerinti 2 db helyi minirnumFnntruil es mélyedeseknél kiárkolással (lelólöfeSékkelFlóft)_

2. Felek rögzítik azt ,s, hory a Megrendelő vagr,onkezelesfu rálló Esaergum 0553 iíg-ú
ingatlanon a rakodókat es a grepszegÉbtft€í a kmábbi fekiterrdes rnixt 66E," fierlqircsbt!
(60 m3) bodtja kéreg * esreU ryaaeceü}tg:. tn.jfa rálasaétrrak rgrr dLxlmux h[HeLffi
atapanyag.

Feladat A \íállalkozó kötsks a fmiak}wr prn}atl ilrgrrffa a ktg á +dfug
ossz€íolá§át d€ponálá§áL továbhá trt Esacremi mr*nligr Fhltríü trffiFnn m!9
b]§z), es a terühen alátM kuMóL uapda,* {lglrrori tfrjllln*
47.?58'16/.,18.74ó913) tfrít§íó elsa*Ilttisfi, etslrúnneft Glve1Ftd e H qfuffi §rfu
fele-fele fránybm

Felek rögzítik, hogy a Szeruödés szerinti munkák elvégzéséhez nem szükséges természetvédolni,
erdészeti hatósági engedély.

A fenti feladatok végzesének pontos helyet §zekeres Páa (elérhetóség: 0&30l4'l0 3256) mutatja meg
a vállalkozónak-

A Megrendelő áltol tárwatt tolvibbi bwt@k
r § munkatcrEla megközolítese étiából aiü 0e c§ visszaved * a n*gren*lö

va5ronkezele§éb€n tévó r*akat - Vállatkom §zerffi sainti f€bdffiin* végr§eÉz
használha§a.

. A Vállalkozo kijeleirti, hogy rendelkezik a szfiksegp§ engedélyet&el joso§ít n*n},otkal,

szakmberekkel, eszközökkel és tapasztáattal a Srerzódes szerinti munka elvé:ezé§Éúrca

valamint, hogy a feladatokat és a munkaterületet, azok veszelyforrásait, valamint avégzsndő
tevékenységre vonatkozó tűz- baleset- és munkavédelmi előírásokat, kiemelten az Erdészeti
Biáonsági Sz-abályzat(EBSz) L,2.4.,3.,4.,5.pontjaiban foglaltakat ismeri, és amunkavégzés
valamennyi feltételével rendelkezik, egyben kötelezi magát arra, hogy a munkavégzés során
irányítása alatt álló alkalmazottaival azokat ismerteti, betartla és betartatja.

. szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a vállalkozó a szerződés szerinti feladattal érintett
munkaterületre saját felelősségére lép be, illetve tartózkodik ott. A munkavégzéssel összefiiggő
munka-, ttiz, és balesetvédelemmel kapcsolatos valamennyi előíriás, továbbá a vonatkozó
jogszabályi és hatósági rendelkezések betartása a Vállalkozó kötelessége és felelőssége. Az
előírások megsértéséből, vagy be nem tartásából eredő káreseményekkel - ídeéffve az
esetlegesen kiszabott bírságokat is -, a munkavégzés során bekövetkezett balesetekkel
kapcsolatban Megrendelőt semmifajta felelősség nem terheli, az ezel<kel összefiiggő károk
viselésére, vagy megtédtésére a Vállalkozó köteles.
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4.) A Szerződéses feladatokhoz rőgzített határidők

A Szerződés szerinti feladatok teljesítésének határideje 2022. november 23.

Megrendelő érdekkörében felmerülő okból adódó (pl. akadályoztatás) idővesáeség a befejezési
határidőt a megrendelői késedelem időtartarnával kitolhatja. A Megrendelő előteljesítést elfogad.

5.) A vállalkozói díj

Yállalkozőt nyertes árajánlata szerint a Szerződés szerinti feladatok elvégzéséért nettó 480000 Ft +
AFA, azaz bruttó 609 600 Ft vállalkozói díj (továbbíakban: Vállalkozói díj) illeti meg.

Vállalkozó egy végszámla (továbbiakban: Számla) benyújtására jogosult a Megrendelő teljesítés
igazolását követően. Megrendelő részéről a teljesítésigazolásra dr. Koncz Péter jogosult.

A Számlán fel kell tüntetni az elvégzett feladat nevét. ASzámlát az alábbí névre kell kiállítaní: Duna-
Ipoly Nemzeti Park lgazgatőság, 2509 Esztergom, Strázsa-hegy, adőszlrrl: 15325763-2-11. A
Számlán Vállalkozónak fel kell tüntetnie a projekt azonosítót: LIFE16-NAT1IT1000245 és a prqekt
nevét: LIFE4OakF'orests. A Számlát aYállalkozó a Duna-Ipoly Nemzeti Park lgazgatőság,1525
Budapest, Pf. 86. címre, dr. Koncz Péter S.K. jelzéssel köteles megkiildeni vagy Koncz Péternek
köteles átadni (+36 20 48 50 800, Duna-Ipoly Nemzeti Parklgazgatóság, 1121 Budapest, Költő u. 21.
II. emelet 7-es szoba) és e-mailben a konczp@dinpi.hu címre kell kiildeni. ,,Elektronikus" számlíuás
egy nyilatkozat kitöltése mellett lehetséges, amit igény esetén a Megrendelő megktild Vállalkozó
részéte. Elektronikus számlát a dlnpiszamla@dinpi.hu címre kérjük kiildeni. ASzám\át a Megrendelő
magyar forintban a Magyar Álamkincstámál vezeteít 10032000-01711813 számláről'tö.térrő
átutalássai. a számla kéáenételét kör,ető 30 napon belül egyenlíti ki.

\í *_-- : -: ____, ]-lIC:.J=_. .,-_-ie: nÉiT, iizel_

retJt rOgzit,t, irogy a Vállalkozó a Vállalkozói díjon felül tovább í dijazásra,költségeinek megtérítésére
semmilyen jogcímen sem tarthat igényt.

A Megrendelő fizetési kötelezettségének késedelme esetén a késedelem napjátől a kifizetés napjáig
számítoít késedelmi kamatot hrtozlkmegfizetni a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése szerinti mértékben.

6.) A Vállalkozó teljesítési- és szavatossági kötelezettsége

A Vállalkozó köteles a Szerződésben rögzített feladatait a Szerződésben foglalt minőségi és mennyiségi
követelményeknek, a műszaki paramétereknek megfelelően elvégezni.

7.) A szerződési biztosítékok

Jelen Szerződésben rögziíett teljesítési határidő elmulasztása esetén a Yá||alkozót késedelmi
kötbérfizetési kötelezettség terheli.

A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói dij 0,5 %-
a/naP azzal,hogy a ftzetendő késedelmi kötbér maximális összege összesen legfeljebb a nettó vállalkozői
díj 10 oÁ-a lehet. Abban az eset6en, ha a késedelmi kötbér elérte a maximumoi , vagy a Yá|lalkoző a
Szerződés teljesítését megtagadta, vagy egyébként a Szerződés teljesítése aYállalkozónak felróható
okból véglegesen meghiúsult, a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles ftzetti,rnelynek mértéke a nettó
vállalkozói dij 20%-a.

A Megrendelő jogosult a késedelmi kötbér összegét avállalkozői díj összegéből levonni, azzal szemben
beszámítással érvényesíteni.

A késedelmi kÖtbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót teljesítési, illetve kártédtési kötelezettsége
alól.

.a1

.,rÍ
i_../'i,/

l*



Amennyiben a Vállalkoző o|yan okból, amelyért felelős, hibásan teljesít, a nettó Vállalkozói üj 10%-
ának megfelelŐ mértékű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni Megrendelő részére kivéve, ta á nitat
maradéktalanul, a megfelelő póthatáridőben kijavította. A kijavíüísra biztosított póthatáridő _
amennYiben a Szerzódés szerinti; az adott szolgáltaás kapcsán megállapított teljesítési határidőn túlesik
-, késedelmi kötbénel terhesnek minősül.

Bármelyik jogcímen érvényesített kötbéren felül a Yállalkoző köteles a Megrendelő kötbért meghaladó
kárát is megtéríteni.

Megrendelő a bármilyen jogcímen kirótt kötbér összegéről számviteli bizonylatot bocsát ki, és a kötbeT
igény érvényesítésére qánlotttértivevénnyel ellátott levelet kíild Vállalko zónak.

Vállalkozó a kötbért a Megrendelő által kiildött okiratban meghatáromtt haüáridőn belül köteles
Me grendelő részére megfi zetni.

AmennYiben a Vállalkozó bizonyítottarl ellenőrzési kören kírrül eső, a szerádesköteskor előre nem
léúhatŐ, el nem kerülhető körülnény ollán, toyábhá az e§€tl€ffin szíikséges hffo§ági eljárások_ r-ag,
Megrendelő késedelmes adatszolgáltatása (vis maior) miatt a tenreffi határidőí ffitr"i o"- nn;a 

"rt*"hatráridő lejálrta elŐtt legfe§ebb öt nappal, de a ufuá*ira juti§t köveúó fuó furor*letú it6n _

legk9sőbb lrr{ronr napon - belül köteles a Msgrtnde|&el -Akadábtözlö ryilúom;+an t6dlnl Áz
Akadályközló nyilatkozatbm meg kell artni a t§§€defud o&od .--reryt w"tam, a kF§€d€{erm olá
és idótartamát es a késedelem VáIlalkozo ndomá*fua jliÉi.lifirt a rl&rrrÉr A ryf,a5rprr- jiln§lril
keil tenoi a kesedelern kezelesge 1-ommkozóm in A nrildom cilogdira ""*É! Vá$*rry1 p
terüeli a kesodehni köóér- a Fetek wródésímod§§tr' kffi ryrili}üe frÉr& a t|rr§r
módtrsítot haíáridej€t- A Megr€ndeb az nknrlábtndé* ce* it61o1psÉrhÉ.t.-r"rr 61

8.) A §zerzódés nridmútíle

A Felek a jele,lr Szerztrésiik€t kiufiróhg íní§ba foglalí €srezó akarsÉ-€lbd.*íouá§uld§tl rrreocmqiau

9,) ASzerződéstől való elállr{s, a teljesítés ellehetetlenülése, felmondás joga

Abban az eseúen, ha a Megrendeló a Szerződéstó| elá|l, l-ag,, fetmondjg e7t, tol,ábbá a teljesítes
ellehetalend vagyavi{llalkozói mrmkáta Vállalkomtól ffiggÉtlÉokból *r..tenedtell a\oáIlelkod
jogosult ar|thg tevékaységrnek ellenerté*á a késdl@i frrk alapjfu etsafuoht

|elek rögzrülq hop, a Megr€ndelő felmmúísa, vagreÉlláqa €§Éfién a Yátlattoó kártahííásrá. n€,:
krártédtmre a jelen pontban rögzíteü€n túl §€mmit},Én joÉ§im€n ntrn tetbat igÉtr}d

10.) A Szcrződés ellenőrzése, rendelkezé*cinek nyilvánmsrf,ge

A Felek magukra nézve kötelezőnek fogadjrák el, hory a jelen Szerzödés lényeges tartalmát nern lehet
üzleti titokként kezelni. Felek tudomásul vesak, hogy a Szerzödést, a róndelkezésre bocsított
kÖltségvetési pénzeszközök felhasználását minden olyan szervezst, hatőság, egyéb személy teljes
jogkönel ellenőrizheti, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez. rlyen siervek ktilönösen a
Maryar Áilamkincstár, Áilami Siáávevöszék, a Kormányzati Eilenőrzési Hivatal, az
Agrárrninisztérium, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv.

1 1 .) Zárő rendelkezések

Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (ftk.) rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.

A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésből eredő esetleges vitrák elintézését, beleértve a
Szerződés megszegésével, megszúnésével, értelmozésével, érvényességével kapcsolatos vitákat is, békés
Úton, közvetlen tárgyalás údán kísérlik meg. Amennylben ez nem vezetne qiedményre, a Felek jelen



Szerződést érintő jogvitáik esetére - hatáskortől fiiggóen - kikötik a Budai Központi Kenileti Bíróság,
illetve a T atab ény ai Törvénysz ék k:lzár őlago s illetéke s s é gét.

SzerződőFelek rögzítik, hogy az egymásh ozintézettírásbeli közléseikre a jelen Szerződésben megadott
címeket tekintik irányadónak, e címekre kiildött ajánlott ktildemény, vagy tértivevény kiilön
szolgáltatással feladott leveleik a feladástól számitott 5. munkanapon kézbesítettnek minősülnek akkor
is, ha azok később a küldő félhezbármely okból visszaérkeznek.

Yállalkoző jelen okirat aláírásával hozzájétúásál adja a Szerződésben szerepló személyes adatai

Megrendelő általi, jelen Szerződéssel összefiiggő nyilvántartási, a szerződési feltételek és a pénzügyi
teljesítés követése, ellenőrzése és egyéb ügyintézési célból, valamint az 7, ponlban említett pályázathoz
kapcsolódó támogatási források igénybevételéhez kapcsolódó adminisztrativ kötelezettségek teljesítése
(apályétzatérintettjeinek azonosítása, kapcsolatíartás, továbbá apáIyázattal kapcsolatos dokumentumok
támogatáskeze|ő szerv felé tOrténó benyújtása, továbbítása) érdekében történő kezeléséhez.

Vállalkozó tűrni köteles, hogy a Szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok
vizsgálata, ellenőrzése az eurőpai uniós pénzek felhasználását e||enőrző szervezetek részéről
megtörténhessen és az ellenőrzés során, szükség esetén együttműködni is köteles.

Felek jelen Szerződésüket, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jővábagyőlagalálrták.

A Szerződés három (3) példányban készül, amelyből kettő (2)példány a Megrendelőt, egy (1) példány a
Vállalkozót illeti meg.

Jelen Szerződés a mindkét fel általi alákásanapjan léphatátyba.

Budapest, 2022. november I0.
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Hegrendelö

Duna-Ipoly Nemzeti Park
Füri András
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