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A napirendet nyilvanos ulesen kell targyalni.

A domes elfogadasahoz egyszeru szavazattobbseg sziikseges,

1. szamu melleklet: Mddositott szerzodes-tervezet

Tisztelt Koitsegvetesi es Penzugyi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes isniertetesc

Budapest Fovaros Vlll. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat a REC-RD1SC-DISC-AG-2020 
azonositd szamu felhivasra benyujtott, Befogadd ovodak a roma minosegi oktatasert cimu, 
963286 azonosito szamu projekt kommunikacids tevekenysegehez kapcsolddoan kozbeszer- 
zesi ertekhatart el nem erd beszerzesi eljarast folytatott le „Vallalkozasi szerzodes kereteben 
kommunikacidstevekenysegvegzese”targyban.

A sikeres eljaras kovetkezmenyekeppen a 346/2021 (V1.14.)szamuhatarozatalapjanazdn- 
kormanyzat szerzodest kotott Papai Aron Gergely egyeni vallalkozoval 2021. julius 7-en. A 
szerzodes videok keszitesere iranyul a projekt egyes stadiumainak dokumentalasa celjabol a 
projekt kommunikacids kereten beliil. A szerzodes 2022. december 31-ig hatalyos. .

A szerzodes 3.2. pontja szerint: „Megrendelo eldleget nem fizet, a Megrendeld a reszszamla- 
®asilehetpseget :inena®iMosi0arWi®O/l®/lyliliiB^

A vallalkozd feladatai ugyanakkor jdl elkulonithetd resztevekenysegekre bonthatdk, melyek 
utan - figyelembe vevea piaci szokasokat - indokolt a vallalkozo dijazasa idoszakonkent az 

vSvegzetMsztbyekeiiysegekul^®V|fJlJi;®i®iJylvid|y®^^

A szerzodes 3.2 pontjanak modositasat kerjuk:

„Megrendelo cldlegcl nem fizet. megrendelo a reszszdmldzds lehetoseget biztositja a szerzo
des 1. szamu meUekleteben reszletezettfeladaiok igazolt szakmai teljesitdsdt kovetoen."

11. A beterjesztes indoka
Az eldterjesztes targyaban a Koitsegvetesi es Penzugyi Bizottsag dontese szilkseges.

III. A dontes eelja, penzugyi hatasa

eRKEZETT
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A dontes celja, a ,,Vallalkozasi szerzodes kereteben kommunikacios tevekenyseg vegzese” tar- 
gyu szerzodes modositasa. A szerzodes fedezete az 5/2021. (11.25.) pnkormanyzati rendelet 5.2. 
melleklete szerint a 22010 cimen biztositott. A dbntesi javaslat tobbletforras biztositasat nem 
igenyli. a szerzodes modositasa a penzugyi teljesites atiitemezesere iranyuk

IV. Jogszabalyi kornyezet
A Kepviseio-testiilet es Szervei Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatarol szolo Budapest Fova- 
ros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseio-testiilet 36/2014. (XI.06.) onkor- 
iiianysrati rendelet (a tovabbiakban: SzMSz) 7. melleklet 1.1.1. pontja alapjan a Koltsegvetesi 
es Penzugyi Bizottsag dontesi hataskorebe tartozik targyi iigy.

AzOnkormanyzatREC-RDlSC-DISC-AG-2020 azonosit6szamufelhivasrabcnyujtott,Be- 
fogado ovodak a roma minbsegi oktatasert cimii, 963286 azonosito szamu projektre Tamoga- 
tasi Szerzodest kotott az Europai Bizottsaggal. A szerzodes Penzugyi Feltetelei c. melleklet 
2.4.1 pontja szerint: „A kedvezmenyezettek belso gyakorlatuknak megfeleioen szervezhetik a

A beszerzesi eljarasok soran letrejott szerzodesek modositasat Budapest Fovaros VIII. keriilet 
Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 36/2014 (XI.06.) szamu onkormanyzati 
rendeletenek (a Kepviseio-testiilet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzata) 7. mellek
let Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag feladat- es hataskore kuldnosen 1.1.1 pontja szaba-

Fentiek alapj an kerem a hatarozati javaslat elfogadasat.

Hatarozati javaslat

Budapest Fovaros Vlll. kcrulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Koltsegvetesi es Penzugyi 
Bizottsaganak ..../2021. (....... ) szamu hatarozata

a „Vallalkozasi szerzodes kereteben kommunikacios tevekenyseg vegzese” targyu szer
zodes modositasarol

A Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag ugy dont, hogy:

1. Papai Aron Gergely egyeni vallalkozoval (adoszama: 66259105-1-42) a „Vallalkozasi 
szerzodes kereteben kommunikacios tevekenyseg vegzese” targyban 2021. julius 7-en 
megkotott szerzodes 3.2. pontjat az alabbiak szerint modositja:
„3.2. Megrendelo eldleget nem fizet, megrendelo a reszszdmldzds lehetoseget biztositja a 
szerzodes I. szdmu mellekleUben reszletezett feladatok igazolt szakniai teljesitesdt kove- 
toen^z

2. felhatalmazza a polgarmestert a szerzodes modositasara a hatarozat 1. pontja szerint.

Hatando: 3. pont eseteben2021. november 30.

Borbas Gabriella
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Jogi kontroll: dr. Kiss EvaIlBlilfilltll

Beterjesztesrealkalmas: jovahagyta:

Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag elnoke
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VALLALKOZASI SZERZODES 
Modositasokkal egyseges szerkezetben

amely letrejott egyreszrol

Budapest Fovaros VI11. kerulet Jdzselvarosi Onkormanyzat
sszekhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

Pikd Andras polgarmester
OpszamatkilOi
torzskonyvi azonosito szam:
bankszamlaszam:
KSH statisztikai szamjel:
mint Megrendeld (tovabbiakban: Megrendeld), 

jnasreszrbl BdkdldBdvy

Papai Aron Gergely egyeni vallalkozo

szekhelye: 1086 Budapest, Blaha Lujza u. 36.
Bi6sz®a:M625MffiMM2  dill'll 
bankszamlaszam: 119911198171626300000000 
statisztikai szamjele: 66259105591123101 
nyilvantartasi szam: 33188489 

mint Vallalkozo (tovabbiakban: Vallalkozo) a tovabbiakban - egyiittesen Felek - kozott az 
dl^B®ltetelekinell^ttOI®iOk'®lB:iSw:iWll^^

1. A szerzodes targya:
1.1. A Megrendeld celja az Eurdpai Bizottsag altal (Grant Agreement) 963286 szammal a 

Befogado ovodak c. finanszirozott projekt kommunikacios tevekenysegehez 
kapcsoloddan videok keszitese a projekt egyes stadiumainakdokumentalasa.
Ermek erdekeben a Megrendeld az ajanlattevok reszere kozvetleniil megkiildott 
ajanlatteteli felhivassal ,,Vallalkozasi szerzodes kereteben kommunikacios tevekenyscg 
vegzese” targyban kozbeszerzesi ertekhatart el nem erb beszerzesi eljarast inditott. Az 
eljarasban Vallalkozo adta a legkedvezobb ajanlatot. Vallalkozo ajanlatajelen szerzodes 

iO^lkszbmenekletetOp'eziOkknglBOB^

1.2. Megrendeld jelen szerzodes alapjan megrendeli, Vallalkozo pedig elvallalja, hogy a 
..Vallalkozasi szerzodes kereteben kommunikacios tevekenyseg vegzese” targyban 
tevekenyseget vegez a jelen vallalkozasi szerzodes megkoteset megelozoen lefolytatott, 
kozbeszerzesi ertekhatart el nem erd beszerzesieljarasajanlattetelifelhivasfeladat-  
meghatarozasban foglaltak szerint, melynek eredmenyekeppen elkesziilt videos 
anyagokat videok tarolasara es megnyitasara alkalmas adathordozon koteles a 
Megrendeld rendelkezesere bocsatani. Az ajanlatteteli felhivas feladat-meghatarozasa 
jelen szerzodes 2. sz. mellekletetkepezi.

1.3 Vallalkozo jelen szerzodes szerinti feladatait a megrendeloi erdekeknek megfeleloen, 
felelossegteljesen koteles teljesiteni.

2. A Teljesitesi hatarido



2.1 Teljesitesi hatarido: A Vallalkozo a szerzodes targyat kepezo feladatok ellatasat a 
szerzodes hatalybalepesenek napjaval kezdi es 2022. december 31. napjaig kell 
maradektalanul. elvegeznie, az elkeszitettvideos anyagokat a Megrendelonek atadnia. A 
szerzodes mindket fel altali alairas napjan lep hatalyba.

2.2. Amennyiben Vallalkozo olyan okbdl, amclyert felelds, a szerzodes teljesitesevel 
kesedelembe esik. ugy a Vallalkozo kesedelmi kotbert kbteles fizetni. A kesedelmi 
kotbermertekea kesedelembeeses napjatolkezdvenaponta a nettovallalkozoidij 
1%-a, de legfeljebb a netto vallalkozoi dij 10%-a. A kesedelmi kotber osszege 
esedekesse valik, ha a kesedelem megszunik; vagy ha a kotber eleri a kikotblt 
legmagasabb merteket. Amennyiben Vallalkozo kesedelme meghaladja a 10 naptari 
napot, Megrendeld jogosulta szerzodest azonnali hatallyal felmondani.

2.3. Amennyiben a Megrendeld a szerzodest azonnali hatallyal felmondja (sulyos 
szerzodesszeges 5.8. pontban meghatarozott eseteiben), vagy, ha a teljesites olyan 
okbol, amelyert a Vallalkozo felclos, meghiusul, a Vallalkozo meghiusulasi kotber 
megfizetesere koteles. A meghiusulasi kbtber merteke a netto vallalkozoi dij lO%-a. A 
meghiusulasi kotber a teljesites meghiusulasaval, illetve az azonnali hatalyu felmondas 
Vallalkozoval tortend kbzlesevel valik esedekesse.

2.4. Szerzodd feiek megallapodnak, hogy a Vallalkozo neki felrohato hibas teljesitese 
esetena Megrendelda hiba kijavitasaiga kesedelmi kotberrel megegyezomerteku 
kotberre jogosult. A hibas teljesites esetere kikbtott kotber esedekesse valik a kifogas 
kozlesSvel,illetve akesedelemrevonatkozoszabalyszerint.

2.5. A Megrendelonek jogaban all a kesedelmi, illetve a hibas teljesitesi kotbert az 
esedekes vallalkozoi dijbabeszamitani.

2.6. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a Megrendeld jogosult a kotbert meghalado karanak 
ervenyesltesere, illetve, hogy a kesedelmi vagy a hibas teljesites! kotber megfizetese 

kA^tyybendpnentesit A{eljesites;al61.pkkB;|BMA^^

3. A vallalkozoi dij, fizetesi feltetclek
3.1 A Vallalkozoi a jelen szerzodesben meghatarozott, a szerzodes 1. mellekleteben 

reszletezett feladatok szerzodesszeru elvegzeseert mindbsszesen 4.000.000.-Ft + 0%'
1 AFA, azaz Negymillid forint + 0% AFA, osszegu vallalkozoi dij illeti meg. 

(Vallalkozo alanyi adomentes.) A vallalkozoi dij a jelen szerzodes targyat kepezo 
feladatok vegrehajtasahoz sziikseges teljes osszeget tartalmazza, azon tulmenoen 
Vallalkozo semmilyen jogcimen ellenertekre, koltsegteritesre nem jogosult.
Vallalkozo teljesitese akkor szerzodesszeru, ha a Vallalkozo a jelen szerzodesben 
meghatarozott feladatokat teljes koruen elvegezte, a feladatok elvegzese soran 
keszitett valamennyi kommunikacios anyagot atadja a Megrendeld reszere. A 
reszszamlak es a vegszamla kibocsatasanak feltetele a Megrendeld altal kiallitott, 
kifogast nem tartalmazd teljesitesigazolas, amely a szamla mellekletet kepezi.

:i:ySMi:alpolgaripesterjdgosult.MjytMyyO!ll

aiwgsz^labe^gadasak^



3.2 . Megrendelti a reszszamldzds lehetoseget biztositja a szerzodes 1. szamu 
mellekleteben reszletezett feladatok igazolt szakmai teljesitesdt kovetoen.

4. Kapcsolattartas
Felek jelen szerzodes teljesitese soran felmeriilt kerdesekben az alabbiakban megnevezett 

;' szemelyek utjantartjak akapcsolatot. ?

Megrendelo reszerol kapcsolattarto:
nev: Marjanovity Anna, palyazati referens

; 7Telefonszdmy06,(i)459r21.95;i^
E-mail: maijanovity.anna@jozsefvaros.hu

Vallalkozo reszerol kapcsolattarto:
nev: Papai Aron Gergely egyeni.vallalkozo
Telefonszam: ?
E-mail:

5. A felek jogai es kotelezettsegei:
5.2. Vallalkozo kdtelezettseget vallal arra, hogy feladatait a hatalyos jogszabalyi 

rendelkezesekalapjan, a tole elvarhato mindsegben, megfelelo szakmai gondossaggal, 
a legjobb tudasa szerint teljesiti a Megrendelo erdekeinek figyelenibe vetelevel.

5.3. A Vallalkozo szavatolja, hogy rendelkezik a szerzodesben meghatarozott feladatok 
7 yellat^ffiozVsziiks

szerzodes teljes idotartama alatt meg fog felelni. Vallalkozo alvallalkozot kizarolag a 
Megrendelb elbzetes irasbeli hozzajarulasaval alkalmazhat. Vallalkozo a jogosan 
igenybe vett alvallalkozoi magatartasaert ugy felel, mintha maga jart volna el. Az 
alvallalkozo jogosulatlan igenybe veteleeseten a Vallalkozo felelosmindazokert a 
karokert is.melyek igenybeveteliik nelkul nem kbvetkeztek volna be.

5.4. Vallalkozo az altala vegzett tevekenysegert feleldsseget vallal. Vallalkozo helytallni 
' tartozik Megrendelo iranyaba a Vallalkozonak felrohato okbol okozott karert is.

5.5. Vallalkozo a jelen szerzodesben feltiintetett adataiban bekbvetkezett valtozasi a 
M megfeleio iddben, de legkesobb 5 munkanapon belul, jrasban koteles

y kbzolni. Az ertesites elmulasztasabol eredd karert a Vallalkozo felel.

5.6. Vallalkozo tudomasul veszi, bogy a jelen szerzodes szerinti feladat ellatasa soran 
tudomasara jutott adatok/tenyek, inibrmaciok tekinteteben titoktartasi kbtelezettseg 
terheli, mely alol jelen szerzodes megszuneset kovetoen sem mentesiil. Vallalkozo a 
szerzodes teljesitese soran tudomasara jutott adatokat, informaciokat kizarolag a 
Megrendelo jovahagyasaval hozhatja harmadik szemely vagy hatosag tudomasara. A 
jelen szerzodes alapjan elkeszitett tanulmanyok nyilvanossagra hozatalahoz a 
Megrendeloelozetes irasbeli hozzajarulasa sziikseges. .

5.7. A Szeizodo felek kotelesek a szerzodes idotartama alatt folyaniatosan, a johiszemuseg 
es a tisztesseg kbvetelmenyeinek megfelelden, kdlcsonosen egyuttmukodni. Ennek 
megfeleloen iddben tajekoztatjak egymast, nem esupan a jclen szerzodesben foglaltak

mailto:maijanovity.anna@jozsefvaros.hu


teljesiteserol, hanemminden olyan szamottevb kerdesrol, amely a szerzodes

Amennyiben barmelyik Fel megszegi a tajekoztatasi es egyiittmukodesi 
kolelezettseget, koteles a masik Fel ebbol szarmazo karat a szerzodesszegessel okozott

5.8. Vallalkozo koteles jelen szerzodesben meghatarozott feladatait a Megrendelo 
utasitasainak megfeleloen ellatni. Vallalkozo amennyiben a megrendelesnek nem, 
vagy nem teljes mertekben tesz cleget, a vonatkozo utasitasokban foglaltaktol 
szandekosan vagy gondatlanul elter, es ezaltal nem megfelelo minosegben vegzi el a 
feladatot vagy Megrendelo reszerol a feladat elvegzesevel szemben barmilyen jogos 
kifogas meriil fel, ugy Vallalkozo koteles a feladatot hibatlanul ujbol, dijmentesen

5.9. Jelen szerzodest barmelyik fel a masik fel sulyos szerzodesszegese eseten - irasban -

i||ll|^egrendelolesz®10yWfeMl.®is£gszege^
Vallalkozo szerzodesszeru teljesitese ellenere 30 napos kesedelembe esik a vallalkozdi 
dij kifizetesevel es azt a Vallalkozo irtisbeli CelszolitLisat kcivetoen sem Hzeti meg.

Vallalkozo reszerol sulyos szerzodesszegesnek minbsul kiildnosen:
- A teljesitesi hatarido 15 napontuli kesedelnies teljesitese,
- Vallalkozo jelen szerzodes szerinli valamely kolelezettseget hibasan teljesiti es 

amennyiben a hiba orvosolhato azt a Megrendelo altal a jelen szerzodes 
szerint meghatarozott pothataridore sem teljesiti szerzodesszeruen;

- A Megrendelo erdekeivel clienteles magatartas tanusitasa,

5.10. Vallalkozo kijelenti az allamhaztartasrol szolo torveny vegrehajtasaiol szolo

atlathato szervezet, es az allamhaztariasrol szolo 2011. evi CXCV. torveny l.§ 4.

5.11. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzodes idotartama alatt, valamint azt kovetoen is, 
kolcsonosen betartjak a hatalyos magyar es europai unios adatvedelmi szabalyokat, 
ideertve kiildnosen, de nem kizarolagosan az informacids onrendelkezesi jogrol es az 
infornicieioszabadsagrol szolo 2011. evi CXI1. torveny („Infotv.”), valamint a 
termeszetes szemelyeknek a szemelyes adatok kezelese tekinteteben torteno 
vedelmerol es az ilyen adatok szabad aramlasardl, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatalyon kiviil helyezeserol szolo Europai Parlament es a Tanacs (EU) 2016/679. 
szamu rendelet („GDPR”) rendelkezeseit.

Felek egybehangzdan rogzitik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdes b)pontja alapjan 
kifej ezetten j ogszerunek tekintik a j elen szerzodes alapj an a masik fel rendelkezesere 
bocsatott szemelyes adatoknak a masik szerzddd fel altali kezeleset, amely celbol es 
mertekben ez az adatkezeles ajelen szerzodes teljesitesehez a masik felnek szilkseges.



Felek kijelentik, hogy a jelen szerzodesben megadott adatok a valosagnak 
megfelelnek, illetve harmadik szemely szemelyhez fiizodo vagy egyeb jogait, illetve 
jogszabaly altal vedett erdekeit nem sertik.

■ Felek rogzitik, hogy a szemelyes adatok kezelesevel es vedelmevel kapcsolatos 
kbtelezettsegek a Vallalkozo reszerol a teljesitesben kbzremukodokre is megfeleloen

5.12. Vallalkozo szavatol azert, hogy harmadik szemelynek nincsen olyan joga, amely a 
jelenszerzodesteljesitesekentatadottdokumentumokfelhasznalasatakadalyozza vagy 
korlatozza.Amennyibena Vallalkozovalamelyharmadik szemely vedett jogait 
seriene, mentesiti a Megrendelot a karigeny alol es vallalja a jogsertesbol eredo 

yvfyvy^delel6s§e^et.A||yii|BO;vFOfO:'OOA^
Ameim}’ibeil U SZei'ZOdeS teljeSlteSeSOran SZerzdi j Ogi VedeleiTimel 1‘endelkeZO 
szellemi alkotas keletkezik, a Vallalkozo annak vedelmebol eredo vagyoni jogokat 
jelen szerzodes alapjan a Megrendeldre atruhazza. Ha a vagyoni jog atruhazasat 
jogszabaly kizarja, akkor a szellemi alkotasnak kizarolagos es korlatlan (teriileti 
korlatozasnelkuli, hatarozatlan ideju),minden ismertfelhasznalasimodravonatkozo, 
harmadik szemelyre atengedheto.azatdolgozasijogot is magaban foglalo 
felhasznalasi joga minden kiilon dijazas nelkiil a Megrendelot illeti meg.
Felek kijelentik, hogy a Vallalkozo altal atadott valamennyi dokumentacio/termek 
vagyoni jogainak ellenertekekent megfizetett 3.1. pontban rogzitett vallalkozoi dijat 
aranyosnak tekintik a szerzoi jogrol szolo 1999. evi LXXVI. torveny 16.§ (4) 
bekezdeseben foglaltak szerint. Vallalkozo kifejezetten lemond az atruhazott vagyoni 
jogai ellenertekekent a 3.1. pontban rogzitett vallalkozoi dij bsszegen feluli egyeb

6. Vegyes rcndclkczesek
6.2. A jelen szerzodes barmilyen modositasa kizarolag irasban, mindket fel altal alairva

6.3. Felek rogzitik, hogy Megrendelo es Vallalkozo kepviseldje a jelen Szerzodes 
megkotesehez sziikseges felhatalmazasokkal rendelkeznek. Vallalkozo fentieken kiviil 
kijelentiaztis,hogyMagyarorszagonbejegyzett. mukddo gazdasagitarsasag.amely 
nem all sem csod-, sem felszamolasi, sem vegelszamolasi eljaras hatalya alatt.

6.4. A jelen vallalkozasi szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a Polgari 
Torvenykonyvrol szolo 2013. evi V. torveny es a vonatkozo jogszabalyok 

v<^fvvreridelkezesBdr^a<i6^bMB|fiv<Wb|0Bl

6.5. Felek a jelen vallalkozasi szerzodesbol eredo vitas kerdeseket elsosorban bekes 
modon, kozos egyeztetessel kiserlik meg rendezni. Annak eredmenytelensege eseten 
fordulnak az altalanos szabalyok szerint hataskorrel es illetekesseggel rendelkezo 

y^A/^lAOrpsaghbzAOAllllOBAlO

6.6. Jelen szerzodes megkotese beszerzesi eljaras eredmenye. Jelen szerzodest a Felek a 
Polgarmester - Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld- 
testulete feladat-es hataskoret gyakorolva meghozott 346/2021. (VI.14.) szamu



Szerzodo felek jelen szerzodes| elolvastak, ertelnieztek, es mint akaratukkal niindenben 
megegyezot 5 egymassal egyezd, eredeti peldanybanjovahagyolag irtak ala.

Budapest, 2021. ................ Budapest, 2021. ................

Budapest Fovaros VIII. keriilet 
Jozsefvarosi Onkormanyzat 

Kepviselcteben 
Piko Andras 
polgarmester
Megrendelo

Papai Aron Gergely 
egycni vallalkozd 

Vallalkozd

Jogi szempontbol ellenjegyzem:

■'Bud^esy2Q2W^^

dr. Sajtos Csilla 
jegy|p|||t||

Fedezete: 22010 cimen Budapest, 2021.......................
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Melleklet

1. Az Eurdpai Bizottsag altal (Grant Agreement) 963286 szammal a Befogado ovodak 
cimmel fmanszirozott projekt egyik tervezett eleme a projekt kommunikacids 
tevekenysegehez kapcsolodoan videok keszitese a projekt egyesstadiumainak

• 1 db narralt 1 perces video az erintettek szamara a projekt inditasardl, a celokrdl es 
|yBdB0eryezeft)epesekrQld|yB01MBMBkBO^^

• 1 db narralt 3-5 perces video az erintettek szamara a projekt inditasardl, a celokrdl 
:;l|lli:eO:©vezettdepesekrQlk;’ilk||^;l\Bu||^

• 1 db narralt 10-15 perces video az erintettek szamara az eredmenyekrol, a 
tanultakrol, a projekt lezarasarol, angol felirattak

400 000 Ft + 0 AFA, azaz negyszazezer forint

2. A vallalkozo az 1. pontban foglaltakon tul minimum 10 maximum 15 narralt 3-5 
perces, a projekt eletutja soran felmerulp kihlvasoktol, megoldasokrol.esemenyekrol 
kesziilt promdcios videot koteles a Megrendeld rendelkezesere bocsatani.

12 db film 220 000 Ft + 0 AFA / db

Osszcsen: 2 640 000 Ft + 0 AFA azaz ketinillio-hatszaznegyvenezer forint

3. A vallalkozo a vallalkozasi szerzodes hatalya alatt a Megrendeld igenye szerint 
havonta legfeljebb 10 ora idotartamban koteles vagasi munkalatokat vegezni a 
megrendeld reszere atadott videos anyagokkal kapcsolatosan.

6 000 Ft/6ra + 0 AFA, azaz 60 000 Ft/ho

a projekt idejerc (16 ho) tchat 960.000 Ft + 0 AFA, azaz kilcncszazhatvanezer 
forint.

to



VALLALKOZAS1 SZERZODES

amely letrejott egyreszrol

Budapest Fovaros VIII. keriilct Jdzscfvarosi Onkormanyzat
^sze®olye:'IB:|cOWO^ 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
kepviseli: 
adoszama:

Piko Andras polgamiester

tbrzskonyvi azonosito szam:
bankszamlaszam:
®Hiiigtigysz^^
mint Megrendelo (tovabbiakban: Megrendelo),

Papal Aron Gergely egyeni vallalkozo

sz6khelye: 1086 Budapest, Lujzau. 36.

<StatiQjl|ii; ::sz^eiO66250.Q55W20iWlllliRIIO

mint Vallalkozo (tovabbiakban: Vallalkozo) a tovabbiakban - egyiittesen Felek -kozott az

1. A szerzodes targya:
1.1. A Megrendelo celja az Europai Bizottsag altal (Grant Agreement) 963286 szammal a 

Befogadd ovodak c. finanszfrozott projekt kommunikacios tevekenysegehez 
kapcsolodoan videok keszitese a projekt egyes stadiumainak dokumentalasa.
Ennek erdekeben a Megrendelo az ajanlattevok reszere kozvetleniil megkiildott

tevekenyseg vegzese” targyban kozbeszerzesi ertekhatart el nem ero beszerzesi 
eljarast inditott. Az eljarasban Vallalkozo adta a legkedvezobb ajanlatot. Vallalkozo 
ajanlatajelen szerzodes 1. sz. mellekletetkepezi.

1.2. Megrendelo jelen szerzodes alapjan megrendeli, Vallalkozo pedig elvallalja, hogy a 
„Vdllalkozasi szerzodes kereteben kommunikacios tevekenysdg vegzese” targyban 
tevekenyseget vegez a jelen vallalkozasi szerzodes megkoteset megelozoen lefolytatott, 
kozbeszerzesi ertekhatail el nem ero beszerzesi eljaras ajanlatteteli lelhfvas feladat- 
meghatarozasban foglaltak szerint, melynek eredmenyekeppen elkeszult videos 
anyagokat videok tarolasara es megnyitasara alkalmas adathordozon koteles a 
Megrendelo rendelkezesere bocsatani. Az ajanlatteteli felhfvas feladat-meghatarozasa

ii|jelen::sze:i^6des2,O.®llekletet:Opezi.®iiO

1.1. Vallalkozo jelen szerzodes szerinti feladatait a megrendeloi erdekeknek megfeleloen, 
01B|ieiy6s^ei|t^e;seiik6telea;teyesiti3SS®



2. A Teljesitesi hatarido
2.1. Teljesitesi hatarido: A Vallalkozo a szerzodes targyat kepezd feladatok ellatasat a 

szerzodes hatalybalepesenek napjaval kezdi es 2022. december 31. napjaig kell 
maradektalanul elvegeznie, az elkcszitett videos anyagokat a Megrendeldnek atadnia.

2.2. Amennyiben Vallalkozd olyan okbol, amelyert felelds, a szerzodes teljesitesevel 
kesedelembe esik, ugy a Vallalkozd kesedelmi kotbert kotelcs fizctni. A kesedelmi 
kotbermertekeakesedelembeesesnapjatolkezdvenapontaanettovallalkozoidij 
1%-a, de legfeljebb a netto vallalkozdi dij 10%-a. A kesedelmi kotber osszege 
esedekesse valik, ha a kesedelem megszunik; vagy ha a kOtber eleri a kikotott 
legmagasabb merteket. Amennyiben Vallalkozo kesedeimc meghaiadja a io naptari 
napot, Megrendeld jogosult a szerzodest azonnalihatallyal fclmondani.

2.3. Amennyiben a Megrendeld a szerzodest azonnali hatallyal felmondja (sulyos 
szerzodesszeges 5.8. pontban meghatarozott eseteiben), vagy, ha a teljesites olyan 
okbol, amelyert a Vallalkozo felelds, meghiiisul, a Vallalkozd meghiusulasi kotber 
megfizeteserekotcles. A meghiusulasi kotber merteke a netto vallalkozdi dij 10%-a. A 
meghiusuldsikotber a teljesites meghiusulasaval, illetve az azonnali hatalyu felmondas 

®lil|yaHa&ozoy|l&ideno^p^ps^yely&ik:eseiek?ss£®|

2.4. Szcrsrodo felek megallapodnak, hogy a Vallalkozo neki felrohato hibas teljesltese 
eseten a Megrendeld a hiba kijavitasaig a kesedelmi kotberrel megegyezo merteku 
kotberre jogosult. A hibas teljesites esetere kikotott kotber esedekesse valik a kifogas

2.5. A Megrendeldnek jogaban all a kesedelmi, illetve a hibas teljesitesi kotbert az 
esedekes vallalkozdi dijbabeszamitani.

2.6. Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a Megrendeld jogosult a kotbert meghalado karanak 
ervenyesitesere, illetve, hogy a kesedelmi vagy a hibas teljesitesi kotber megfizetese 

bbb®OoiieiniTieptesit^'teyesites^cd.bbbifOI'bib®b

3. A vallalkozoi dij, fizetesi feltetelek

liwl:ll;My£oseSmett6y®OOQ,OQi®Ft|8$.fe

dij a teljesitesi veghataridore prognosztizalt, fix osszegu atalanydij, amely a jelen 
szerzodes targyat kepezd feladatok vegrehajtasahoz sziikseges teljes osszeget 
tartalmazza, azon tulmenoen Vallalkozd semmilyen jogcimen ellenertekre,

Vallalkozd teljesitese akkor szerzodesszeru, ha a Vallalkozd a jelen szerzodesben 
meghatarozott feladatokat teljes koruen elvegezte, a feladatok elvegzese soran 
keszitett valamennyi kommunikacios anyagot atadja a Megrendeld reszere. A szamla 
kibocsatasanak feltetele a Megrendeld altal kiallitott, kifogast nem taitalmazo 
teljesitesigazolas, amely a szamla mellekletet kepezi.
A Vallalkozd szerzodesszeru teljesitesenck igazolasara Dr. Erdss Gabor



Megrendelo a vallalkozoi dijat az alakilag es tartalmilag hibatlan szamla befogadasat kdveto 
15 napon beliil, banki atutalassal Vallalkozo Erste Banknal vezetett 
119911198171626300000000 szamubankszamlajarafizeti meg.

3.2. Megrendelo eldleget nem fizet, a Megrendeld a reszszamlazas lehetdseget hem

4. Kapcsolattartas
Felek jelen szerzodes teljesftese soran felmeriilt kerdesekben az alabbiakban megnevezett 
szemelyek utjan tartjak a kapcsolatot.

Megrendeld reszerol kapcsolattarto:

;Onaail:e^ssg(^o^sefvarps4iOolS1101^:ii:By;Bi^^^O

::::VO^QZ9;re?zer6Fk^cs61attOd;:jfilO$:viB<B;OBli:li;^
nev: Papai Aron Gergely egyeni vallalkozo 
Telefonszam:

5. A felek jogai es kbtelezettsegei:
5.1. Vallalkozo kotelezettseget vallal arra, hogy feladatait a hatalyos jogszabalyi 

rendelkezesek alapjan, a tble elvarhato minosegben. megfeleld szakmai gondossaggal, 
a legjobb tudasa szerint teljesiti a Megrendeld erdekeinek figyelembe vetelevel.

5.2. A Vallalkozo szavatolja, hogy rendelkezik a szerzodesben meghatarozott feladatok 
ellatasahoz szukseges kepesitessel es eszkdzdkkel 6s ezeknek a felteteleknek a 
szerzodes teljes idotartama alatt meg fog felelni. Vallalkozo alvallalkozot kizarolag a 
Megrendelo elozetes irasbeli hozzajarulasavalalkalmazhat.Vallalkozo a jogosan 
igenybe vett alvallalkozoi magatartasaert ugy felel, mintha maga jart volna el. Az 
alvallalkozojogosulatlan. igenybeveteleesetenaVallalkozofeleldsmindazokerta 
karokert is, melyek igenybeveteliik nelkul nem kovetkeztek volna be.

5.3. Vallalkozo az altala vegzett tevekenysegert felelbsseget vallal. Vallalkozo helytallni 
tartozik Megrendelo iranyaba a Vallalkozonakfelrbhato okbol okozott karert is.

5.4. Vallalkozo a jelen szerzodesben feltiintetett adataiban bekbvetkezett valtozast a 
Megrendeldvel megfeleld idoben, de legkcsobb 5 munkanapon beliil, irasban koteles 
kozolni. Az eitesites elmulasztasabol eredd karert a Vallalkozo felel.

5.5. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a jelen szerzddes szerinti feladat ellatasa soran 
tudomasara jutott adatok, tenyek, informaciok tekinteteben titoktartasi kotelezettseg 
terheli, mely alol jelen szerzodes megszuneset kbvetoen sem mentesul. Vallalkozo a 
szerzodes teljesftese soran tudomasara jutott adatokat, informaciokat kizarolag a 
Megrendelo jovahagyasaval hozhatja harmadik szemely vagy hatosag tudomasara. A 
jelen szerzodes . alapjan elkeszitett tanulmanyok nyilvanossagra hozatalahoz a 
Megrendelo elozetes irasbeli hozzajarulasa sziikseges.



5.6. A Szerzbdo felek kbtelesek a szerzodes idbtartamaalatt folyamatosan, a johiszemiiseg 
es a tisztesseg koveteimenyeinek megfeiclben, koicsonosen egyuttmukodni. Ennek 
megfelelben idbben tajekoztatjak egymast, nem csupan a jelen szerzodesben foglaltak 
teljesiteserbl, hanem minden olyan szamottevb kerdesrdl, amely a szerzodes 

l^||:-::Weljesit?sere:id.h^^sald^lieteBvKOWK:^^

kbtelezettseget, kbteles a masik Fei ebbbl szarmazo karat a szerzodesszegdssel okozott

5.7. Vallaikozo kbteles jelen szerzodesben mcghatarozott feladatait a Megrendelo 
utashasainak megfeieiben eiiatni. vallaikozo amennyiben a megrendeidsnek nem, 
vagy nem teljes mertekben tesz eleget, a vonatkozo utasitasokban foglaltaktol 
szandekosan vagy gondatlanul elter, es ezaltal nem megfelelb minbsegben vegzi el a 
feladatot vagy Megrendelo reszerol a feladat elvegzesevcl szemben barmilyen jogos 
kifogas meriil fel, ugy Vallaikozo kbteles a feladatot hibatlanul ujbol, dijmentescn

/jVyy^lvdgeO.l||||kyl:|yf|l/|/iil|lO

5.8. Jelen szerzodest barmelyik fel a masik fel sulyos szerzbdesszegese eseten irasban - 
lykyi^®hffiatjO®ii®i®all;^lkliBky|lo

Megrendelo reszerblsulyos kbtelezettsegszegesnek minbsul:
Vallaikozo szerzbdesszerii teljesitese ellenere 30napos kesedelembe esik a vallalkozbi

b/V V y y y- A y j yyyy y y yyy y yyyyyy: yy y • yOy y;V.<V y y yy.y; yjyV y;VyyyAy yyVyyy yy >yyyy\V.y':yVyyvyyVVy\V\SVVyyy? y-yyyyo? yyyy Vy

Vallaikozo reszerol sulyos szerzodesszegesnek mindsill kiilbnosen:
- A teljesitesi hatarido 15 napon tuli kesedelmes teljesitese,
- Vallaikozo jelen szerzodes szerinti valamely kbtelezettseget hibasan teljesiti es 

amennyben a hiba onosolhato azt a Megrendelo altal a jelen szerzodes 
szerint mcghatarozott pothataridore sem teljesiti szerzodesszeruen;

> A Megrendelo erdekeivel ellentetes magatartas tanusitasa,

5.9. Vallaikozo kijelenti az allamhaztartasrol szolo tbrv’eny vegrehajtasarol szdlo

atlathato szervezet, es az allamhaztartasrol szdlo 2011. 6vi CXCV. torveny l.§ 4. 
pontjaban es 41. § (6) bekezdeseben foglaltakra figyelemmel a nemzeti vagyonrol 
szolo 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1) bekezdese 1. pontjaban foglaltaknak 

yBlliM^e^lekyylkilylolyiilOllBllyyyy^W

5.10. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzodes idotartama alatt, valamint azt kovetoen is, 
kolcsbnosen betartjak a hatalyos magyar es europai unios adatvedelmi szabalyokat, 
ideertve kiilbnosen, de nem kizardlagosan az informacios onrendelkezesi jogrol es az

' informacioszabadsagrol szolo 2011. evi CXII. torveny („Infotv.”), valamint a 
termeszetes szemelyeknek a szemelyes adatok kezelese tekinteteben tortenb 
vedelmerbl es az ilyen adatok szabad aramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatalyon kfvul helyezeserol szolo Europai Parlament es a Tanacs (EU) 2016/679. 
szamu rendelet („GDPR”) rendelkezeseit. y



Felek egybehangzdan rogzitik. hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdes b) pontja alapjan 
kifejezettenjogszerunektekintika jelenszerzodesalapjana masikfel rendelkezesere 
bocsatottszemelyesadatoknaka masikszerzodofelaltali kezeleset,amelycelboles 
mertekben ez az adatkezeles a jelen szerzodes teljesitesehez a masik felnek sziikseges. 
Felek kijelentik, hogy a jelen. szerzodesben megadott adatok a valdsagnak 
megfelelnek, illetve harmadik szemelyszemelyhez fiizddd vagy egyeb jogait, illetve 
jogszabaly altal vedett erdekeit nem sertik.

Felek rogzitik, hogy a szemelyes adatok kezelesevel es vedelmevel kapcsolatos 
kbtelezettsegek a Vallalkozo reszerol a teljesitesben kbzremukddokre is megfeleloen

5.11. Vallalkozo szavatol azert, hogy harmadik szemelynek nincsen olyan joga, amely a 
jelen szerzodes teljesitesekent atadott dokumentumok felhasznalasat akadalyozza vagy 
korlatozza. Amennyiben a Vallalkozo valamely harmadik szemely vddett jogait 
sertene, mentesiti a Megrendeldt a karigeny alol es vallalja a jogsertesbol eredd

Amennyiben a szerzodes teljesitese soran szerzoi jogi vedelemmel rendelkezd 
szellemi alkotas keletkezik, a Vallalkozo annak vedelmebdl eredd vagyoni jogokat 
jelen szerzodes alapjan a Megrendeldre atruhazza. Ha a vagyoni jog atruhazasat 
jogszabaly kizaga, akkor a szellemi alkotasnak kizardlagos es korlatlan (teriileti 
korlatozas nelkiili, hatarozatlan idejii), minden ismert felhasznalasi modra vonatkozd, 
harmadik szemelyre atengedheto, azatdolgozasi jogot is magaban foglalo 
felhasznalasi joga minden kulondijazasnelkul a Megrendeldt illeti meg.
Felek kij elentik. hogy a Vallalkozo altal atadott valamennyi dokumentacid/termek 
vagyoni jogainak ellenert^kekent megfizetett 3.1. pontban rdgzitett v^llalkozoi dfjat. 
aranyosnak tekintik a szerzoi jogrdl szold 1999. evi LXXVI. tbrveny l6.§ (4) 
bekezdeseben foglaltak szerint. Vallalkozo'kifejezetten lemond az atruhazott vagyoni 
jogai ellenertekekent a 3.1. pontban rbgzitett vallalkozoi dij bsszegen feliili egyeb

6. Vegyes rendelkezesck
6.1. A jelen szerzodes barmilyen modositasa kizardlag irasban, mindket fel altal alairva

ervenyes.

6.2. Felek rogzitik, hogy Megrendeld es Vallalkozo kepviseldje a jelen Szerzodes 
megkotesehez szukseges felhatalmazasokkal rendelkeznek. Vallalkozo fentieken kiviil 
kijelenti azt is, hogy Magyarorszagon bejegyzett, mukodo gazdasagi tarsasag. amely 
nem all sem csod-, sem felszamolasi, sem vegelszamolasi eljaras hatalya alatt.

6.3. A jelen yallalkozasi szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a Polgari 
Tdrvenykonyvrbl szolo 2013. evi V. torveny es a vonatkozd jogszabalyok 

Bh-Ofoiidelkez^eifOyaad^B|O|®

6.4/ Felek a jelen vallalkozasi szerzodesbol eredo vitas kerdeseket elsosorban bekes 
modon, kozos egyeztetessel kiserlik meg rendezni. Aimak eredmenytelensege eseten 
fordulnak az altalanos szabalyok szerint hataskdn-el es illetekesseggel rendelkezd

6.5. Jelen szerzodes megkbtese beszerzesi eljaras eredmenye. Jelen szerzodest a Felek a 
Polgarmester - Budapest Fdvaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkomjan-wat Kepviseld-



testiilete feladat-es hataskdret gyakorolva meghozott ............szamu dontese alapjan

Szerzodo felek jelen szerzodest elolvastak, ertelmeztek, es mint akaratukkal mindenben 
megegyezot 5 egymassal egyezd, eredeti peldanyban jovahagyolag irtak ala.
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