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Vállalkozási szerződés kiegészítése

mely létrejött egyfelől:
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
székhelye:6000Kecskeniét,LisztF:ti. 19.
adószáma: 15323888-2-03
képviselő neve és beosztása: dr. Vajna Tamásné igazgató
mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

másfelől:
Gózon János Váflalkozó
székhelye: 6328 Dunapataj, Kossuth Lajos u. 22.
vállalkozói ig. száma: ES-549719
adószáni: 43984071-2-23
bankszámlaszám: 5 1200064-10000647-00000000 (Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet, 6328
Dunapataj, Ordasi utca 26.), mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)
által a 2010. augusztus 10-én megkötött, „Kisapaji rét természeti értékének visszaállítása” tárgyú
vállalkozási szerződés
KMOP-3.2.1/A-09-2009-0011 számú „Kisapaji-rét vizes élőhely
rekonstrukciója” című projekt kiegészítése céljából.
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Preambulum
A Felek egybehangzóan megállapítják, hogy a fenti szállítási szerződésben nem rendelkeztek a Kbt.
99. ~ (1) bekezdésben megjelölt alábbi kötelező tartalmi elemről:
a Megrendelő mint ajánlatkérő esetében a 305. * (4) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének
esetére az aj ánlatkérő részéről a pénzforgaLnii szolgáltatój ának adott, a beszedési megbízás
teljesítésére vonatkozó hozzáj árulásról, felhatalmazó nyilatkozatról.
Erre figyelemmel a Felek közös megegyezéssel egészítik ki, vagyis módosítják a szállítási
szerződést. Egyidejűleg megállapítják, hogy a szerződés fenti célú módosítása nem esik a Kbt. 303.
*-a szerinti tilalom alá, mivel a módosítás nem érinti a váHalkozási szerződésnek a felhívás, a
dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét.
1. A Megrendelő a jelen szerződés-kiegészítés aláírásával egyidejűleg átadja a Vállalkozó részére a
számlavezető bankjának (Magyar Allamkincstár) adott felhatalmazó levelet, melyben a Vállalkozó a
kedvezményezett. A Vállalkozó a jelen szerződés-kiegészítés aláírásával nyugtázza a felhatalmazó
levél átvételét is.
2. A felhatalmazó levél átadásával a Megrendelő felhatalmazza a Vállalkozót, hogy az alább
megjelölt bankszámlája terhére azonnali beszedési megbízást kezdeményezzen 2010. szeptember 21étől 2011. február 8-áig terjedő időtartamban a következőkben foglalt feltételek fennállása esetén:
A Vállalkozónak a mindenkori, jóváhagyott számlájával kapcsolatban a beszedési megbízása életbe
léptetéséhez rendelkeznie kell a Megrendelő által kiállított igazolással, az ún. „Jóváhagyás”
igazolása dokumentummal, mely arra hivatott, hogy rögzítse az alábbiakat:
a Vállalkozó és a Megrendelő között megkötött szerződés keretében felmerült számla a
szerződésben megjelölt mellékleteivel együtt (a Közreműködő Szervezet felé a pénzügyi elszámolási
csomag részét képezi) mely naptól tekintendő olyannak, ami az adott pályázati rendszer (Közép
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magyarországi Operatív Program
KTVIOP-3.2.1/A-09-2009-OOl 1) eljárásrendje szerinti
elszámoláshoz formai és tartalmi szempontból az Egységes Monitoring Információs Rendszerben
hibátlannak, befogadottnak tekintett,
-

-

mely naptól számítódik a vállalkozási szerződésben rögzített kit~zetés ideje.

3. A beszedési megbízással terhelendő bankszámla adatai:
Számlatulajdonos
megnevezese:

Kiskunsagi Nemzeti Park Igazgatosag

Számlatulajdonos székhelye:

6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.

Felhatalmazással érintett
bankszamla szama:

10025004-01743630-00000000

Jogosult neve:

Gózon János vállalkozó

Jogosult székhelye/címe:

6328 Dunapataj, Kossuth Lajos u. 22.

Jogosult bankszámla száma:

51200064-10000647-00000000

Jogosult számlavezetőjének
megnevezése:

Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet (6328
Dunapataj, Ordasi utca 26.)
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4. A Vállalkozó csak a 2. pontban megjelölt összes feltétel fennállása esetén teljesíti maradéktalanul
a Ptk. 4. ~ (1) bekezdésében megjelölt, a polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése
során a feleket terhelő jóhiszeműség és tisztesség követelményét, valamint az együttműködési
kötelezettségét. Ennek megszegése esetén a Megrendelőt ért esetleges kárt a Vállalkozó köteles
megtéríteni.
5. A vállalkozási szerződés a jelen kiegészítéssel egységes egészként értelmezendő. A jelen
szerződés-kiegészítés az aláírása napján lép hatályba.
A szerződő felek a jelen szerződést amely öt eredeti példányban készült
után, mint akaramkkal mindenben egyezőt írták alá.
—

Kecskemét, 2010. szeptember 21.

Meg ndelő

—

elolvasás és értelmezés

