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VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐ DÉS 

amely létrejött egyrészről 
Budapest  Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
adószám:  15735715-2-42 
törzsszám:  735715 
bankszámlaszám:  10403387-00028570-00000000 
statisztikai szám:  15735715-8411-321-01 
képviseli: Dr. Sara Botond polgármester 
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről a Gatier Hungary Reklám Kereskedelmi és Szolgáltató  Mt. 
székhely:  1163 Budapest,  Sárgarózsa  u. 1/a. 
cégjegyzékszám:  01 09 723783 
adószám:  13210223-2-42 
számlaszám:  
képviseli: Csilling Zsolt 
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

(továbbiakban együttesen Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint. 

I. 
Preambulum 

A  Felek rögzítik, hogy a Megrendelő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás keretében 
ajánlattételi felhívást küldött „önkormányzati, közérdekű adatokat tartalmazó információs tábla 
beszerzése" tárgyában. Megrendelő Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 
a /2018.  (XI.26.) számú határozatában megállapította, hogy a beszerzési eljárás nyertese a 
Vállalkozó, melyre tekintettel a Megrendelő és a Vállalkozó szerződést kötnek jelen szerződés  es  az 
ehhez kapcsolódó mellékletek (a továbbiakban együttesen: „Szerződés") feltételei szerint. 

A  beszerzési eljárás ajánlattételi felhívása jelen szerződés I. számú melléklete, a Vállalkozó, mint 
nyertes ajánlattevő elfogadott ajánlata jelen szerződés  2.  számú melléklete, amelyek jelen szerződés 
elválaszthatatlan részét képezik. 

11. 
A  szerződés tárgya 

2.1. A  Megrendelő ajánlattételi felhívására a Vállalkozó által benyújtott ajánlat ismeretében a 
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja jelen szerződés  1.  számú mellékletét képező ajánlattételi 
felhívás műszaki leírásában rögzített adattartalmú és megjelenésű legalább  1200  darab, legfeljebb 
2400  darab információs tábla legyártását és Megrendelő által megjelölt helyre történő leszállítását a 
Megrendelő eseti, egyszerre legfeljebb  300  darab információs táblára vonatkozó megrendelései 
alapján. 

2.2. Vállalkozó feladatai teljesítéséhez közreműködőt saját belátása szerint vehet igénybe.  A 
közreműködő magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, oly módon, mintha az esetleges jogellenes 
magatartást saját maga követte volna el. 

2.3. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Szerződés értelmében a munkát szerződésszerűen, 
teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, 
műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően az elvárható legjobb 
minőségben köteles végezni, valamennyi egyéb kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíteni.  A 



Vállalkozó kijelenti és garantálja, hogy a munka megvalósításához szükséges felszereléssel, 
munkaerővel, tapasztalattal és eszközökkel rendelkezik. 

2.4. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő eseti megrendeléseiben megjelöli az ajánlattételi 
felhívás műszaki leírásában foglalt  12  féle adattartalommal rendelkező minta táblák közül megrendelni 
kívánt tartalmú táblákat és azok darabszámát, amely esetenként legfeljebb  300  db információs táblára 
vonatkozhat. 

2.5. A  teljesítés helye.  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala, Gazdálkodási Ügyosztály III. emelet  315.  sz. helyiség,  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

2.6. A  munkát a jelen Szerződés rendelkezései, valamint annak elválaszthatatlan részét képező 
mellékletekben meghatározottak szerint kell elvégezni. 

IH. 
A  vállalkozói díj 

3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a  2.1.  pont szerinti feladatok ellátásáért Vállalkozót a jelen 
szerződés  2.  sz. mellékletét képező ajánlatnak megfelelő díjazás illeti meg, azaz nettó  1.305,-  Ft/db, + 
27%  ÁFA, azaz bruttó  1.657,-  Ft/db. 

3.2. A  Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéses vállalkozói díjat a szolgáltatás tárgyának és minden 
egyéb releváns körülménynek az ismeretében,  fix  árként határozta meg.  A  szerződéses vállalkozói 
díjért a Vállalkozó teljes körűen és hiánytalanul vállalkozik a szerződés tárgyának a megvalósítására. 

3.3. A  vállalkozói díj a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes 
költségét fedezi, valamennyi anyag- és munkadíjköltséget, vámot, illetéket és a munka teljesítésével 
kapcsolatban felmerült minden egyéb járulékos költséget, függetlenül azok jogcímétől, formájától és 
forrásától.  A  vállalkozói díjon felül Vállalkozó egyéb címen sem díjazásra, sem költségtérítésre nem 
tarthat igényt, a vállalkozói díj tartalmazza a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot 
és hasznot is. 

3.4. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés időtartama alatt a Vállalkozó a  2.  sz. melléklet szerinti 
árajánlatát nem változtathatja meg, nem emelheti, Megrendelő kizárólag a tárgyévi általános forgalmi 
adó-fizetési kötelezettség változásából eredő módosítást fogadja el. Az ÁFA mértékére, elszámolására 
a mindenkor hatályos ÁFA törvény rendelkezései az irányadóak. 

IV. 
A  szerződés időtartama, teljesítési határidő 

4.1. Felek jelen keretszerződést határozott időtartamra kötik, a szerződés hatálybalépésének 
kezdete jelen szerződés mindkét fél általi aláírásának napja.  A  szerződés időtartama a 
szerződéskötéstől számított, az eseti megrendeléseket figyelembe véve a rendelkezésre álló 
keretösszeg függvényében legfeljebb  24  hónap. 

4.2. A  Megrendelő eseti megrendeléseinek teljesítésére a Vállalkozó  15  napos teljesítési 
határidővel köteles. 

V. 
A  Felek jogai és kötelezettségei 

5.1. A  Vállalkozó kötelezi magát, hogy a szerződés tárgyát jelen szerződés  es  annak mellékletei 
szerint teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben elkészíti. 

5.2. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a szerződés vagy bármely eseti megrendelés teljesítését 
akadályozó körülmény felmerülésekor haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt, és minden tőle 
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elvárható intézkedést megtesz a szerződés és a megrendelés teljesítése érdekében. Amennyiben a 
teljesítés a Vállalkozó hatáskörén kívül álló okból kifolyólag határidőben nem lehetséges, erről 
haladéktalanul értesíteni köteles a Megrendelőt, aki póthatáridőt állapíthat meg a teljesítésre. 

5.3. Megrendelő vállalja, hogy a szerződés is az eseti megrendelések teljesítését teljes körűen 
elősegíti, az érdekkörében felmerülő, a teljesítést akadályozó, befolyásoló körülményekről 
haladéktalanul értesíti a Vállalkozót. 

VI. 
A  Felek képviselete, kapcsolattartás 

6.1. A  Felek képviselői kijelölik a kapcsolattartókat, akik őket meghatalmazottként teljes jogkörrel 
képviselik.  Ha  e meghatalmazottak személyében változás következne be, úgy erről a másik felet 
haladéktalanul írásban értesíteni kell.  A  képviselők személyében bekövetkező változás az írásbeli 
közléssel egyidejűleg válik hatályossá. Felek a bekövetkezett változásokról egymást írásban, 
előzetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a változást követően haladéktalanul kötelesek értesíteni. 

6.2. A  Megrendelő esetében a polgármester az a személy, aki a szerződés módosítására, 
többletmegrendelésre, illetve annak díjazására vonatkozóan és póthatáridő megállapításával 
kapcsolatban nyilatkozhat. 

A  Megrendelő részéről kapcsolattartó: 
Név: dr. Délcány Szilvia, Gazdálkodási Ügyosztály 
Cím: 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.  III.  em.  312-es iroda 
Tel: 06-1/459-2595 
e-mail: dekanyszigjozsefvaros.hu  

A  Vállalkozó részéről kapcsolattartó: 
Név: Csilling Zsolt 
Cím: 1163 Budapest,  Sárgarózsa  u. 1/a. 
Telefon: 06-20/926-4184 
e-mail. gatierhungary(dszmail.com  

6.3. A  szerződés teljesítése érdekében a Felek kötelesek együttműködni, a teljesítés szempontjából 
releváns valamennyi jelentős tényről egymást értesíteni. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 
szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében a szerződés időtartama alatt 
folyamatosan együttműködnek.  A  szerződés teljesítését érintő lényeges kérdésekben a felek közötti 
kapcsolattartás írásban, illetve  e-mail  útján történik. 

6.4. A  Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíti 
abban az esetben,  ha  a jelen szerződés időtartama alatt ellene csőd-, felszámolási-, végelszámolási, 
illetve végrehajtási eljárás indul. 

VII. 
Elszámolás, fizetési feltételek 

7.1. Megrendelő előleget nem fizet. Vállalkozó eseti megrendelésenként egy számla benyújtására 
jogosult, amelyet a Megrendelő a teljesítést követően benyújtott számla ellenében, a teljesítésigazolást 
követő  15  napon belül átutalással egyenlít ki. Megrendelő részéről a teljesítés igazolására a 
Gazdálkodási Ügyosztály vezetője jogosult. 

7.2. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a törvényes mértékű késedelmi kamat fizetésére 
köteles. 

7.3. A  szerződés ajánlattevőnek felróható késedelmes teljesítése esetén az ajánlattevő késedelmi 
kötbért köteles fizetni. Ajánlatkérő a késedelmi kötbér összegét jogosult az ajánlattevő által kiállított 
számlába beszámítani.  A  késedelmi kötbér mértéke eseti megrendelésenként az eseti megrendelés 
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nettó ellenértékének  0,5  %-a naponta, a késedelmi kötbér maximuma az általános forgalmi adó nélkül 
számított ellenszolgáltatás  7,5%-a. A  kötbér maximumának elérésekor, azaz  15  nap késedelem esetén 
Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. 

'7.4. Az eseti megrendelés teljesítésének ajánlattevő hibájából bekövetkező meghiúsulása esetén az 
ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni.  A  meghiúsulási kötbér a megrendelés bruttó 
ellenértékének  20  %-a. 

7.5. A  szerződés teljesítésének a Vállalkozó hibájából bekövetkező meghiúsulása esetén a 
Vállalkozó a meghiúsulással érintett megrendelésekre nettó vállalkozói díj 30%-nak megfelelő 
meghiúsulási kötbért köteles fizetni. 

VIII. 
Szavatosság, jótállás 

A  Vállalkozót  12  hónapos garanciális kötelezettség terheli. 

IX. 
Felmondás, elállás 

9.1. A  Megrendelő a Ptk.-ban szabályozottakon túlmenően jogosult a szerződéstől azonnali 
hatállyal elállni, amennyiben: 
a) a szerződésben meghatározott határidőhöz képest a Vállalkozó  15  napot meghaladó késedelembe 

esik; 
b) a Vállalkozó ellen csődeljárást vagy felszámolási eljárást kezdeményeznek, a Vállalkozó 

végelszámolását határozza el, vagy egyéb olyan körülmény merül fel a Vállalkozó érdekkörében, 
mely a szerződés teljesítését meghiúsíthatja; 

c) a Vállalkozó átalakul, vagy tulajdonosai összetételében, vagyonában olyan jelentős változás 
következik be, amely a Megrendelő megítélése szerint a fentiekben meghatározott változások a 
jelen szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítését veszélyeztetik. 

9.2. Megrendelő a  9.1.  pontra hivatkozással gyakorolt elállás esetén jogosult a kárának a hatályos 
jogszabályok szerinti érvényesítésére. 

9.3. Jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel, illetve a másik félhez intézett egyoldalú 
írásbeli felmondás útján szüntethetik meg, mely utóbbi esetben a felmondási idő  15  nap. 

X. 
Jogviták, bíróság 

10.1. A  Felek a szerződés teljesítése során keletkezett vitáikat közvetlen tárgyalások során kísérelik 
meg rendezni.  A  tárgyalások eredménytelensége esetén a felek szakértői véleményt kérnek és a 
további egyeztetések során ezt figyelembe veszik. 

10.2.  Felek a peren kívüli tárgyalások sikertelensége esetén peres eljárást kezdeményeznek. 

XI. 
Záró rendelkezések 

11.2.  Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy 
azzá válna, úgy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti.  A  felek kötelesek ebben az esetben mindent 
megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan 
rendelkezéssel helyettesítsék, amely az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés gazdasági 
tartalmához legközelebb áll. 

11.3. A  jelen szerződés csak a felek közös megegyezésével, írásban módosítható. 
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11.4. A  jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013. 
évi V. törvény és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

Jelen szerződés készült  4  oldalon,  6  egymással egyező példányban, melyet a felek elolvastak, 
értelmeztek és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviselőik útján, cégszerűen jóváhagyólag 
aláírnak. 

Az alább felsorolt mellékletek jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik: 

Mellékletek: 
1.számú melléklet: a Megrendelő ajánlattételi felhívása 
2. számú melléklet: a Vállalkozó ajánlata 

Budapest, 2018.  december ... 

Megrendelő 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 

Önkormányzat 
képviseletében: 

dr. Sara Botond polgármester 

Vállalkozó 
Gatier Hungary Reklám 

Kereskedelmi és Szolgáltató  KR 
képviseletében: 

Csilling Zsolt ügyvezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 

Fedezet: a  11502  címen biztosított. 
datum: Budapest, 2018. 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Paris  Gyuláné 
gazdasági vezető 
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