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Az SZMSZ szerint véleményezi: 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testülete a „REC-RDISC-
DISC-AG-2020 azonosító számú felhívásra benyújtott, Befogadó óvodák a roma minőségi 
oktatásért című,  963286  azonosító számú projekt vonatkozásában a támogatási szerződés-tervezet 
és konzorciumi megállapodás elfogadásáról szóló 338/2020.(DC.  243  határozatában döntött, hogy 
a „Befogadó óvodák a roma minőségi oktatásért" című,  963286  azonosító számú projekt 
megvalósítása érdekében az Európai Bizottsággal Támogatási Szerződést köt. 

A 108/2020 (111.26.)  számú Polgármesteri Döntés értelmében az önkormányzat pályázatot 
nyújtott be az Európai Bizottság Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatósága által 
meghirdetett REC-RDIS-DISC-AG-2020 számú felhívásra.  A  sikeres pályázást követően az 
Európai Bizottság támogatási szerződést kötött  (Grant Agreement) 963286  számmal a Befogadó 
óvodák  c.  projekt (továbbiakban: projekt) finanszírozására. 

A  projekt alapvető célja egy olyan befogadó intézményrendszer kialakítása, amely támogatja az 
összes gyermek fejlődését és kompenzálja a társadalmi  hatter  alapján hátrányokat, különösen a 
budapesti VIII. kerületi óvodák  komplex  fejlesztése deszegregációs  es  befogadási intézkedések 
megvalósításával. Fontos célkitűzés, hogy a romák  es  a hátrányos helyzetű gyermekek 
szegregációjának csökkentése az önkormányzati óvodákban,  es  ezáltal jelentős lépést tenni egy 
olyan szociokulturälisan vegyes intézményi keret létrehozása felé, amelyben a különböző 
társadalmi  es  kulturális háttérrel rendelkező gyermekek együttnevelése a norma, és nem kivétel. 
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Fontos, hogy megállítsuk a diákok elvándorlását, javítsuk a kerületi óvodák, iskolák színvonalát, 
valamint a bármilyen szempontból hátrányos helyzetű gyermekek számára. 

A. A  „Vállalkozási szerződés keretében kommunikációs tevékenység végzése" tárgyú, 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás keretében cél a projekt kommunikációs 
tevékenységéhez kapcsolódóan videók készítése, a projekt egyes stádiumainak dokumentálása.  A 
kommunikációs tevékenység közvetlen célkitűzése a projekt életútja során ,felmerülő 
kihívásokról, megoldásokról, eseményekről készült promóciós videók elkészítése a projekt egyes 
stádiumainak dokumentálása céljából megjelölt irányvonalak mentén. 

A  kutatások várható költségigényre — bruttó.4.400.550,-Ft — tekintettel a Józsefvárosi 
Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)  IX.  része 
szerinti beszerzési eljárás került lefolytatásra. 
Tekintettel arra, hogy a jelen ügy nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, ezért az említett 
Szabályzat rendelkezései az irányadóak. 
A  Szabályzat  20.1.  pontja alapján a közbeszerzési értékhatárt el nem érő árubeszerzésről, építési 
beruházásról, szolgáltatás megrendeléséről legalább három ajánlat bekérésével lehet dönteni, 
ezért az ajánlattételi felhívás az alábbiakban felsorolt gazdasági szereplők részére került 
megküldésre: 

Az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők: 
.• Nagy István egyéni vállalkozó 
• Pápai Áron Gergely egyéni vállalkozó 
• Bankó  Gabor  egyéni vállalkozó 

A  felkért vállalkozók kiválasztásánál elsődleges szempont volt, hogy a vállalkozó profiljába 
tartozzon a kommunikációs tevékenység, és a vállalkozó rendelkezzen a szerződés tárgyához 
hasonló kommunikációs (videókészítés) tárgyú szerződés keretében megvalósult referenciával. 

Az ajánlattételi felhívás  12.  pontja szerint az ajánlattételi határidő  —2021.  május  31.  napja  10.00 
óra volt, melyre összesen  3  darab ajánlat érkezett. Az ajánlat elbírálásának értékelése az 
ajánlattételi felhívás  8.  pontja szerint a „legalacsonyabb ár" elv alapján történt. 

B. A  „Vállalkozási szerződés keretében kvantitatív adatok gyűjtése és elemzése 
tevékenység végzése" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás keretében 
cél a projekt kutatási tevékenységéhez kapcsolódóan akciókutatás, a projekt céljainak 
megvalósulása érdekében a már meghozott integrációs intézkedések hatásainak mérése, illetve a 
később meghozandó integrációs intézkedések megalapozásához szükséges felmérések elvégzése. 

A  kutatási tevékenység alapvető célja a projekt szakmai stábjával szoros együttműködésben az 
integrációs intézkedések támogatása kvantitatív adatok gyűjtésével és elemzésével. 

A  kutatások várható költségigényre — bruttó.  2.540.000,- Ft  — tekintettel a Józsefvárosi 
Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)  IX.  része 
szerinti beszerzési eljárás került lefolytatásra. 
Tekintettel arra, hogy a jelen ügy nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, ezért az említett 
Szabályzat rendelkezései azIrányadóak. 
A  Szabályzat  201.  pontja alapján a közbeszerzési értékhatárt el nem érő árubeszerzésről, építési 
beruházásról, szolgáltatás megrendeléséről legalább három ajánlat bekérésével lehet dönteni, 
ezért az ajánlattételi felhívás az alábbiakban felsorolt gazdasági szereplők részére került 
megküldésre: 

Az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők: 

• Budapest  Szakpolitikai Elemző Intézet Kft.  (1074 Budapest  Dohány  u. 82. 11/16.) 
• TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt.  (1123 Budapest,  Budaörsi út.  45.  X-XI.) 

• IPSOS  Media-,  Reklám- Piac-  es  Véleménykutató Zrt.  (1139 Budapest  Pap Károly  u. 
4-6.) 
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A  megjelölt kutatóintézetek a hazai társadalomkutatás kiemelkedő, piacvezető szereplői, melyek 
kiválasztásánál döntő szerepet játszott, hogy felkészült szakembergárdájuk révén magas 
színvonalon lettek volna képesek ellátni az elvárt piackutatás elvégzését. 

Az ajánlattételi felhívás  12.  pontja szerint az ajánlattételi határidő  —2021.  május  31.  napja  10.00 
Óra volt, melyre összesen  1  darab ajánlat érkezett. 

Ajánlattevők ajánlatainak ismertetése 

A. A  „Vállalkozási szerződés keretében kommunikációs tevékenység végzése" tárgyú, 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívásban megjelölt 
2021.  május  31. 10:00  órai határidőig  3  ajánlattevő nyújtott be érvényes ajánlatot. 

1. Nagy István egyéni vállalkozó 
2. Papai Áron Gergely egyéni vállalkozó 
3. Bankó  Gabor  egyéni vállalkozó 

1. Ajánlattevő: Nagy István egyéni vállalkozó ajánlata - ajánlattételi határidőben- lezárt 
borítékban érkezett. 

Ajánlat 
• 

Nettó ajánlati ár Bnittóajánlatilr 

Vállalkozási szerződés keretében 

kommunikációs tevékenység végzése 
4.800.000 Ft 4.800.000 Ft 

2. Ajánlattevő: Papai Áron Gergely egyéni vállalkozó ajánlata — ajánlattételi határidőben - 
lezárt borítékban érkezett. Az ajánlat a formai követelményeknek megfelel. 

Ajánlat Nettó  *Peed är Bruttó ajánlati ár 

Vállalkozási szerződés keretében 

kommunikációs tevékenység végzése 
4.000.000 Ft 4.000.000 Ft 

3. Ajánlattevő: Bankó  Gabor  egyéni vállalkozó ajánlata — ajánlattételi határidőben - lezárt 
borítékban érkezett. 

Ajánl  at Nettó ajánlati ár Bruttó  *Wad  ár 

Vállalkozási szerződés keretében 

kommunikációs tevékenység végzése 
7.500.000 Ft 7.500.000 Ft 

Az Előkészítő Bizottság megállapította, hogy a „Vállalkozási szerződés keretében 
kommunikációs tevékenység végzése" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési 
eljárás nyertes ajánlattevője, Pápai Áron Gergely egyéni vállalkozó. 

B. A  „Vállalkozási szerződés keretében kvantitatív adatok gyűjtése és elemzése 
tevékenység végzése" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban  2021. 
május  31.  napján  1  ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. 

1.  Budapesti Szakpolitikai Elemző Intézet Kft. 
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Budapesti Szakpolitikai Elemző Intézet Kft. ajánlata  10  óra  30  perckor lezárt borítékban érkezett. 
Az ajánlat elkésett, amely miatt igazolási kérelem benyújtását kértünk az ajánlattevőtől; az ajánlat 
egy olyan adatkérő lapot tartalmazott, amely nem volt egyértelműen értelmezhető; továbbá nem 
tartalmazta az óradíjat az ajánlattételi felhívás  3.  számú mellékletét képező feladat-meghatározás 
111/1-4.  pontjaiban meghatározott feladatokra. Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat tekintetében 
a hiányosságok miatt -  2021.  június 1-jén kelt, hiánypótlás tárgyban az ajánlatkérő által 
megküldött levélben foglaltakra tekintettel- az ajánlattevő  2021.  június 03-án megküldte 
hiánypótlását. Az ajánlat a formai követelményeknek a hiánypótlást követően megfelelt. 
A  hiánypótolt pályázati anyag a feladat-meghatározás III/1-4. pontjaiban meghatározott 
feladatokra vonatkozóan nettó  5.000.-Ft  + ÁFA, azaz bruttó  6.350  Ft/óra (maximum  214  óra), a 
feladat-meghatározás  IBIS.  pontjában meghatározott záró jelentés (tanulmány) elkészítésére 
vonatkozóan nettó  880.000.-Ft  + ÁFA, azaz bruttó  1.117.600 Ft,  összesen  2.476.000,- Ft  ajánlati 
árat tartalmaz. 

Ajánlat Nettó ajánlati ár Bruttó ajánlati ár 

Vállalkozási szerződés keretében 
kvantitatív adatok gyűjtése és 
elemzése tevékenység végzése 

1.950.000 Ft 2.476.500 Ft 

 

Tekintettel arra, hogy a II. pontban hivatkozott beszerzési eljárásban  1  érvényes ajánlat érkezett, 
az Előkészítő Bizottság megállapította, hogy a „Vállalkozási szerződés keretében kvantitatív 
adatok gyűjtése  es  elemzése tevékenység végzése" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a Budapesti Szakpolitikai Elemző Intézet Kft. 

H. A  beterjesztés indoka 
A  projekt megvalósulását támogató beszerzési eljárások eredményének  es  a nyertes 
ajánlattevőknek a megállapítása érdekében szükséges, hogy a döntéshozó meghozza döntését. 

HI. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntések célja a „Vállalkozási szerződés keretében kommunikációs tevékenység végzése", 
valamint a „Vállalkozási szerződés keretében kvantitatív adatok gyűjtése és elemzése 
tevékenység végzése" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárások 
eredményeinek megállapítása. 

A  döntések pénzügyi fedezete bruttó  4.000.000 Ft  + bruttó  2.476.500 Ft  összegben a  Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  2021.  évi 
költségvetésről szóló  5/2021. (11.25.)  önkormányzati rendelet  3.§ (2)  bekezdés  4.  pontja alapján 
az  5.2.  melléklet  22010  címen belül biztosított. 

IV.  Jogszabályi környezet 
A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. (XI. 06.) 
önkormányzati rendelet  7.  melléklet  1.1.1.  pontja alapján a Költségvetési is Pénzügyi Bizottság 
hatáskörébe tartozik bármely önkormányzati szerződés megkötéséről, módosításáról, 
megszüntetéséről szóló döntés. 

A  veszélyhelyet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló  27/2021. 
(1.29.)  számú Komi. rendelet  1.  § értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi 
CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a 
döntés meghozatalára a polgármester jogosult. 
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Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását. 

Mellékletek: 
I. számú melléklet: Ajánlatiételi felhívás „Vállalkozási szerződés keretében kommunikációs 
tevékenység végzése" tárgyú beszerzési eljárásban 
2.számú melléklet Ajánlattételi felhívás »Vállalkozási szerződés keretében kvantitatív adatok 
gyűjtése és elemzése tevékenység végzése" tárgyú beszerzési eljárásban 
3.számú melléklet: Bontási jegyzőkönyv a beérkezett ajánlatok bontásáról „Vállalkozási 
szerződés keretében kommunikációs tevékenység végzése" tárgyú beszerzési eljárásban 
4. számú melléklet: Bontási jegyzőkönyv a beérkezett ajánlatok bontásáról „Vállalkozási 
szerződés keretében kommunikációs tevékenység végzése" tárgyú beszerzési eljárásban 
5. számú melléklet: Vállalkozási szerződéstervezet Pápai  Aron  Gergely egyéni 
vállalkozóval 
6.számú melléklet: Vállalkozási szerződéstervezet a  Budapest  Szakpolitikai Elemző Intézet 
Kft.-vel 

I. HATÁROZATI JAVASLAT 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2021.  (VI......) számú határozata 

a „Vállalkozási szerződés keretében kommunikációs tevékenység végzése", közbeszerzési 
értékbatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

A  képviselő-testület 
I. megállapítja, hogy a „Vállalkozási szerződés keretiben kommunikációs tevékenység 

végzése" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást eredményesnek 
nyilvánítja, amelyben a legjobb ajánlatot Pipai  Aron  Gergely egyéni vállalkozó  (1086 
Budapest, Blahs  Lujza  u. 36.,  adószáma:  66259105-1-42)  ajánlattevő tette, ezért Pápai Áron 
Gergely egyéni vállalkozó a nyertes ajánlattevő. 

2.  a határozat I. pontja alapján felkéri a Polgármestert az  5.  sz. melléklet szerinti vállalkozási 
szerződés aláírására bruttó  4.000.000,-  Forint értékben. 

Felelős: Polgármester 
Határidő:  2.  pont esetében:  2021.  június  29. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály Közbeszerzési és 
Pályázatkezelő Iroda 

HATÁROZATI JAVASLAT II. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2021.  (VI......) számú határozata 

a „Vállalkozási szerződés keretében kvantitatív adatok gyűjtése és elemzése tevékenység 
végzése" közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének 

megállapításáról 

A  képviselő-testület 

1. megállapítja, hogy a „Vállalkozási szerződés keretében kvantitatív adatok gyűjtése is 
elemzése tevékenység végzése" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja, amelyben a legjobb ajánlatot a Budapesti Szakpolitikai Elemző 

5 



Intézet Kft.  (1074 Budapest,  Dohány  u. 84.,  adószáma:  14525991-2-42)  ajánlattevő tette, ezért a 
Budapesti Szakpolitikai Elemző Intézet Kft. a nyertes ajánlattevő. 

2. a határozat L pontja alapján felkéri a Polgármestert a  6.  sz. melléklet szerinti vállalkozási 
szerződés aláírására a bruttó  6.350  Ft/óra, valamint a bruttó  1.117.600 Ft  összeg 
figyelembevételével mindösszesen  2.476.500,- Ft  értékben. 

Felelős: Polgármester 

Határidő:  2.  pont esetében:  2021.  június  29. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály Közbeszerzési és 
Pályázatkezelő Iroda 

Budapest, 2021.  június  10. 

Dr. Erőss Gabor 
alpolgármester 
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

„Vállalkozási szerződés keretében kommunikációs tevékenység végzése" 
tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást hirdet meg, amelyben ajánlattevőként felkéri 
Önt, illetve az Ön által vezetett szervezetet: 

1. Az ajánlatkérő neve, címe: 
BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT 
Cím:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
Tel:  06-1-459- 2100 

Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet neve, címe, telefonszáma,  e-mail  címe: 
BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI 
HIVATAL, HUMÁNKAPCSOLATI IRODA 
Cfm:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

2. Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: 
Vállalkozási szerződés keretében kommunikációs tevékenység végzése.  A  hivatkozott 
szerződés az ajánlattételi felhívás  5.  számú mellékletét képezi. 

Ajánlattevő részletes feladatait az ajánlattételi felhívás  3.  számú mellékletét képező 
feladat-meghatározás tartalmazza. 

Ajánlattevő feladata: a  (Grant Agreement) 963286  számmal a Befogadó óvodák  c. 
projekt kommunikációs tevékenységéhez kapcsolódóan videók készítése a projekt 
egyes stádiumainak dokumentálása céljából megjelölt irányvonalak mentén. 

3. A  szerződés időtartama, teljesítési határidő: a szerződés teljesítésének határideje 
2022.  december  31 

4. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásának feltétele: 
A  beszerzés finanszírozása az elnyert pályázati támogatásból történik. Ajánlatkérő 
előleget nem fizet. Nyertes Ajánlattevő az elkészített kommunikációs anyag 
Ajánlatkérő részére történő átadását követően számlázásra jogosult, a számlát a 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat részére állítja ki, amelyet 
az Ajánlatkérő átutalással egyenlíti ki, a szerződésszerű, igazolt teljesítés alapján 
kiállított, jogszabályoknak megfelelő számla ellenében, az igazolt teljesítéstől 
számított  15  napon belül. 



Ajánlati ár 
Az  ajánlati árat forintban kell megadni úgy, hógy  a  nettó ár mellett szerepeljen az 
ÁFA  %-ban  és összegszerűen, valamint  a  bruttó ár.  Ha  az ajánlati ár számokkal 
megadott összege és  a  betűvel leírt összege között eltérés  van,  akkor  a  betűvel kiírt 
összeget tekinti az Ajánlatkérő érvényesnek.  Az  ajánlati árnak tartalmaznia kell  a 
teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot és hasznot  is. Az 
Ajánlattevők csak magyar forintban  (HUF)  tehetnek ajánlatot és  a  szerződéskötés 
valutaneme  is  csak ez lehet. 

Az ajánlatban szereplő árnak  fix  árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen 
formában  es  semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 
A  nettó árat úgy kell megadni, hogy az tartalmazzon minden járulékos költséget, 
függetlenül azok formájától és forrásától. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell 
mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős 
megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához 
szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, bérletet, szoftver költséget, 
szállítási, üzembe helyezési, oktatási, a hibák kijavításához szükséges költségeket, a 
helyszíni kiszállás, operatőr, vágó, feliratozó, utómunka, hangalámondás (narrátor) 
díját, valamint a videók tárolására  es  megnyitására alkalmas adathordozón átadott 
példány díját is: Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden 
egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. 
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek 
kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt. Az 
Ajánlattevőnek az ajánlati árat a szerződés tárgyának teljes körű megvalósítására, a 
befejezési határidőre rögzített díjként kell megadnia, forintban. 

5. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
Késedelmi kötbér: naponta az általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 
1%-a. A  maximuma az általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás  10%-
a. A  kötbér maximumának elérésekor Megrendelő jogosult a szerződést azonnali 
hatállyal felmondani. 

Meghiúsulási kötbér:  A  nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére 
köteles,  ha  olyan okból, amelyért felelős a szerződés teljesítése meghiúsul.  A 
meghiúsulási kötbér mértéke a felolvasólapon rögzített, és általános forgalmi adó 
nélkül számított ellenszolgáltatás  10%-a. 

Ajánlattevő a neki felróható hibás teljesítése esetén a hiba kijavításáig a késedelmi 
kötbérrel megegyező mértékű kötbért köteles fizetni. 

A  Ptk.  6:186.  §  (1)  bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát 
arra az esetre,  ha  olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. 

6. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot: 
Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot. 

7. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére 
tehet-e ajánlatot: 
Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok 
tételét. 



8. Az ajánlatok elbirálásának szempontja: 
Ajánlatkérő az ajánlatokat az Ajánlatkérő képviseletében eljáró előterjesztése alapján a 
legalacsonyabb ár elve szerint értékeli. 

9. Kizáró okok, alkalmassági követelmények: 
Kizáró okok: 

Ajánlattevő kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele szemben 
fennáll: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevA', részvételre jelentkező, alvállalkozó,  es  nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, is a bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányok alól nem mentesült: 
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló  1978.  évi  IV.  törvény (a továbbiakban:  1978.  évi  IV. 
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló  2012.  évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 
szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő 
elkövetését is; 
ab)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, 
hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve .a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 
ac)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi 
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 
ad)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez 
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 
ae) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása; 
al)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. 
szerinti kényszermunka; 
ag) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás 
közbeszerzési  es  koncessziós eljárásban; 
ah)  a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény; 
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve,  ha  tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az 
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyűjtásának időpontjáig megfizette vagy ezek 
megfizetésére halasztást kapott; 
• végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy  ha  a gazdasági 
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga 
szerint hasonló helyzetben van; 
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban büncselekmény elkövetése az 
elmúlt három  even  belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
j)  esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt 
kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy 
korábbi beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták,  es  a kizárás tekintetében jogorvoslatra 
nem került sor az érintett beszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 
g) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
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ga) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ  198.  cikkében említett tengerentúli 
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 
amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel 
az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 
gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről  es  megakadályozásáról szóló  2017.  évi LIII. törvény  3.  §  38. 
pont  a)--.1)  alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 
gc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amelynek tekintetében a  kb)  alpont szerinti feltétel fennáll; 
It)  harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása 
esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló  1996.  évi LXXV. törvény 
7.  §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak 
felülvizsgálata esetén bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe 
történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi 
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el. 
i)  az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  41.§ (6)  bekezdése szerint nem 
minősül átlátható szervezetnek, figyelemmel a törvény  1.§ 4.  pontjára. 

Igazolás módja: eredetben, az ajánlattételi felhívás  2.  számú melléklete szerinti nyilatkozat 
(cégszerü) aláírásával. 

10. Az alkalmassági követelmények: 

Az ajánlattevők szakmai alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevő csatolni köteles az ajánlattételi felhívás feladásának időpontjától visszafelé 
számított kettő évben  (24  hónapban) teljesített legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését 
— legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az 
ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat 
megjelölésével — tartalmazó, általa aláírt nyilatkozatát. 

Igazolás módja: Ajánlattevő által kiállított nyilatkozat eredetben, mely tartalmazza a 
referenciák rövid leírását (ügyfél neve, kontaktnév, kontakttelefon, kontakt  e-mail). 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

M.2.  Az eljárásban alkalmatlan az Ajánlattevő 

-  ha  az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított  24  hónapban (feladási időpont 
év/hó/naptól visszafelé számított megelőző  24.  hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) 
nem rendelkezik összességében  min. 2  db különálló szerződés keretében teljesített, egyenként 
legalább nettó  4  millió  Ft  értékű, a szerződés tárgyához hasonló kommunikációs 
(videókészítés) tárgyú szerződés keretében megvalósult referenciával. 

Igazolás módja: Ajánlattevő által kiállított nyilatkozat eredetben, mely tartalmazza a 
referenciák rövid leírását (ügyfél neve, kontaktnév, kontakttelefon, kontakt  e-mail). 

11. Hiánypótlási lehetőség: 
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét egy alkalommal, teljes körben biztosítja. 



Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a hiánypótlási határidőben az 
abban foglaltaknak nem tesznek eleget, az a benyújtott ajánlat érvénytelenségét vonja maga 
után. 

12. Ajánlattételi határidő:  2021.  május  31.  napja  10.00  óra 
Ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlattételi felhívásban foglaltakkal 
kapcsolatban Írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. 

A  kiegészítő tájékoztatás kérésének határideje:  2021.  május  28.  napja  12.00  óra. 
Módja: elektronikus úton az alábbi elérhetőségen: pokornviveiozsefvaros.hu 

13. Az ajánlat benyújtásának módja, címe: 
Papíralapon, lezárt borítékban benyújtva  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási ügyosztály Humánkapcsolati Iroda  1082 
Budapest,  Baross  u. 63-67. HI.  emelet  301.  helyiségében. 

14. Az ajánlattétel nyelve: 
magyar 

15. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal földszint  2.  sz. 
helyiség  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.) 

16. Bontás időpontja:  2021.  május  31.  napja  13.00  óra 
A  szerződéskötés tervezett időpontja: a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testülete Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának, illetve 
veszélyhelyzetben a Polgármester Képviselő-testület hatáskörét gyakorolva meghozott 
döntését követően. 

17. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: 
Az Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban Ajánlattevők vagy Ajánlattevők eljáró 
képviselőinek jelenlétét biztosítja. 

18. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Az ajánlattételi határidő lejártától 
számított  30  nap. 

19. A  tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető 
szabályok: 
Jelen eljárásban az Ajánlatkérő tárgyalást nem folytat. 

20. A  dokumentációrendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és 
pénzügyi feltételei: 
Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban külön dokumentációt  nein  készít. 

21. Amennyiben  a  szerződés  EU  alapokból finanszírozott projekttel és/vagy 
programmal kapcsolatos, úgy annak megjelölése: 
Tárgyi beszerzési eljárás az Európai Bizottság által  (Grant Agreement) 963286  számmal 
a  Befogadó óvodák  c.  projekttel kapcsolatos. 

22. Egyéb információk: 



a) Az ajánlat - tartalomjegyzéket követő — 
- első oldalaként felolvasólap szerepeljen (ajánlattételi felhívás I. számú melléklete), 
amelyben közölni kell az értékelés alá kerülő adatokat az ajánlattételi felhíváshoz 
mellékelt mintában meghatározottak szerint. Az ajánlati árat nettó  es  bruttó összegben is 
meg kell megadni. 
- második oldalaként (ajánlattételi felhívás  4.  számú melléklete) ajánlati nyilatkozatot. 
- harmadik oldalaként (ajánlattételi felhívás  2.  számú melléklete) a kizáró okokra 
vonatkozó nyilatkozatot. 
- ezt követően az ajánlattételi felhívás  10.  pontja szerinti alkalmassági követelmények 
igazolására vonatkozó nyilatkozatok szerepeljenek. 
- ezt követően az ajánlattételi felhívás  22.  pont e) alpontja szerinti dokumentumok 
szerepeljenek. 
b) Az ajánlatot  1  eredeti és  1  másolati példányban kell benyújtani. Amennyiben eltérés 
van az ajánlat „eredeti" és „másolat" példánya között, az ajánlatkérő az „eredeti" 
példányt tekinti irányadónak. Az ajánlatokat tartalmazó csomagon a következő szöveget 
kell szerepeltetni: 

„Vállalkozási szerződés keretében kommunikációs tevékenység végzése 
— Felbontani tilos" 

c) A  benyújtott ajánlatnak az alábbi formai követelményeknek kell megfelelnie: 
- Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót 
matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, 
vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, 
illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; 
- Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a 
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat 
nem kell,  de  lehet.  A  címlapot és hátlapot  (ha  vannak) nem kell,  de  lehet számozni. Az 
ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a  /A, /B 
oldalszám) is köteles elfogadni,  ha  a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye 
egyértelműen azonosítható. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást 
kiegészítheti,  ha  ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való 
hivatkozása érdekében szükséges; 
- Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az 
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 
- Az ajánlatot két, — az ajánlati felhívásban meghatározott számú — példányban kell 
beadni, az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti; 
- Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az 
adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy 
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)tő l írásos felhatalmazást kaptak; 
- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen — az ajánlat beadása előtt — módosítást 
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

d) Érvénytelen az ajánlat,  ha  az Ajánlattevő a jelen felhívásban meghatározott kizáró 
okok hatálya alatt  all. 

e) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő alábbi iratait: 
- az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjánál  60  napnál nem régebbi 

cégkivonat másolati példánya, amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált 
módosítás van folyamatban, az esetleges változásbejegyzési kérelem a 



cégbíróság érkeztető bélyegzőjével (időbélyegzővel) ellátott másolati példánya; 
egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány másolata; 
az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldányának vagy 
aláírás-mintájának másolata. 

f) Az ajánlatok összeállításával is benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség 
az ajánlattevőt terheli. 

g) Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül 
benyújtásra magyar nyelvű fordítása is csatolandó. 

Budapest, 2021.  május ... 

Pikó András 
polgármester 

Jogi ellenjegyzés: 

Czukkemé dr.  Pinter  Erzsébet 
jegyző 



1.  sz. melléklet 
Felolvasólap 

„Vállalkozási szerződés keretében kommunikációs tevékenység végzése" 
tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve: 

 

Ajánlattevő székhelye: 

 

Ajánlattevő adószáma: 

 

Telefon 

 

Telefax: 

 

E-mail: 

 

Kijelölt kapcsolattartó: 

  

Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége (telefon, fax, e-

 

mail): 

 

Ajánlati ár: nettó  Ft  + ÁFA = bruttó  Ft 

 

Kelt:  

[cégszerű aláírás] 



2.  sz. melléklet 

Nyilatkozat 

„Vállalkozási szerződés keretében kommunikációs tevékenység végzése" 
tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Alulírott  társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: 

az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

Nem állnak fenn velem / velünk szemben az alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet 
ajánlattevő, aki: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányok alól nem mentesült: 
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló  1978.  évi  IV.  törvény (a továbbiakban:  1978.  évi  IV. 
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló  2012.  évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 
szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve, a bűncselekmény bűnszervezetben történő 
elkövetését is; 
ab)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, 
hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 
ac)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi 
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 
ad)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez 
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 
ae) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása; 
a]) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. 
szerinti kényszermunka; 
ag) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás 
közbeszerzési és koncessziós eljárásban; 
ah)  a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény; 
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve,  ha  tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az 
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek 
megfizetésére halasztást kapott; 

végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy  ha  a gazdasági 
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga 
szerint hasonló helyzetben van; 
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felftiggesztették; 
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
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J)  esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt 
kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy 
korábbi beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra 
nem került sor az érintett beszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 
g) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ga) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ  198.  cikkében említett tengerentúli 
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 
amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel 
az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 
gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről  es  megakadályozásáról szóló  2017.  évi LI1I. törvény  3.  §  38. 
pont a)-J)  alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 
gc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amelynek tekintetében a  kb)  alpont szerinti feltétel fennáll; 
h) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása 
esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló  1996.  évi LXXV. törvény 
7.  §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak 
felülvizsgálata esetén bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe 
történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegéiirendészeti hatóság által a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi 
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el. 

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. 
törvény  41.§ (6)  bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül, figyelemmel a törvény I.§ 
4.  pontjára. 

Kelt:  

cégszerű aláírás 



3.  sz. melléklet 
Feladat4neghatározás 

Vide('  készítési szakértelem beszerzése 

„Vállalkozási szerződés keretében kommunikációs tevékenység végzése" 
tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás keretében 

Az Európai Bizottság által  (Grant Agreement) 963286  számmal a Befogadó óvodák  c. 
finanszírozott projekt kommunikációs tevékenységéhez kapcsolódóan videók készítése a 
projekt egyes stádiumainak dokumentálása. 

I. Hatter,  előzmények 
A 108/2020 (111.26.)  számú Polgármesteri Döntés értelmében az Önkormányzat pályázatot 
nyújtott be az Európai Bizottság Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatósága által 
meghirdetett REC-RD1S-DISC-AG-2020 számú felhívásra.  A  sikeres pályázást követően az 
Európai Bizottság támogatási szerződést kötött  (Grant Agreement) 963286  számmal a 
Befogadó óvodák  c.  projekt finanszírozására. 

II. A  tevékenység célja 

A  kommunikációs tevékenység alapvető célja, hogy projekt kommunikációs tevékenységéhez 
kapcsolódóan videók álljanak rendelkezésre a projekt egyes stádiumainak dokumentálásához. 

Célcsoport: 

1. Budapest  VIII. kerületi óvodáskorú gyermekek 

III. Konkrét feladat-meghatározás 
1J  Az Európai Bizottság által  (Grant Agreement) 963286  számmal a Befogadó óvodák  c. 
finanszírozott projekt egyik tervezett eleme a projekt kommunikációs tevékenységéhez 
kapcsolódóan videók készítése a projekt egyes stádiumainak dokumentálása céljából: 
Projekt összefoglaló videók 

• 1  db narrált  1  perces videó az érintettek számára a projekt indításáról, a célokról és a 
tervezett lépéselcred. 

• 1  db narrált  3-5  perces videó az érintettek számra a projekt indításáról, cilolcról és a 
tervezett lépésekről. 

• 1  db narrált  10-15  perces videó az érintettek számára az eredményekről, a tanultakról, 
a projekt lezárásáról, angol felirattal. 

2J A  vállalkozó az  1./  pontban foglaltakon túl minimum  10  maximum  15  narrált  3-5  perces, a 
projekt életútja során felmerülő kihívásokról, megoldásokról, eseményekről készült 
promóciós videót köteles a Megrendelő rendelkezésére köteles bocsátani. 

A  Vállalkozó a vállalkozási szerződés hatálya alatt a Megrendelő igénye szerint havonta 
legfeljebb  10  óra időtartamban köteles vágási munkálatokat végezni a Megrendelő által a 
részére átadott videós anyagokkal kapcsolatosan. 



3./  Az ajánlatnak tartalmaznia kell minden felmerülő költséget, különösen: helyszíni kiszállás, 
operatőr, vágó, feliratozó, utómunka, hangalámondás (narrátor) díját, valamint a videók 
tárolására és megnyitására alkalmas adathordozón átadott példány díját. Az ajánlatok 
elbírálásának értékelése a „legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás" elve szerint történik. 
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4.  sz. melléklet 

Ajánlattételi Nyilatkozat 

„Vállalkozási szerződés keretében kommunikációs tevékenység végzése" 
tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás vonatkozásában 

Alulírott , mint a  ajánlattevő (székhely: 
 (képviseleti jogkörititulus megnevezése) az ajánlattételi 

felhívásban foglalt valamennyi formai  es  tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és feladat-
meghatározás gondos áttekintése után 
az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

1. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van 
ajánlattételi felhívással, vagy annak mellékleteivel, illetve azok bármely feltételével, 
akkor az ajánlatunk érvénytelen. 

2. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek 
nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az 
ájánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben is az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 

3:  Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye 
nem változhat sem a beszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés 
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen 
felelősek mind a beszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés 
teljesítése során. 

4.  Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a 
szerződést megkötjük, továbbá az ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben rögzített 
szolgáltatást ajánlatban meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük. 

Kelt:  

cégszer ü  aláírás 

ekvrii9 



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ DÉS 

amely létrejött egyrészről 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
székhelye: 1082 Budapest,  Baross utca  63-67. 
képviseli: Pikó  Andras  polgármester 
adószáma: 15735715-2-42 
törzskönyvi azonosító szám: 735715 
bankszámlaszám: 11784009-15508009 
KSH statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01 
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről 

székhelye: 
képviseli: 
cégjegyzékszáma: 
adószáma: 
bankszámlaszám: 
statisztikai számjele: 

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) a továbbiakban - együttesen Felek - között az 
alábbi feltételek mellett: 

1. A  szerződés tárgya: 
1.1. A  Megrendelő célja az Európai Bizottság által  (Grant Agreement) 963286  számmal a 

Befogadó óvodák  c.  finanszírozott projekt kommunikációs tevékenységéhez 
kapcsolódóan videók készítése a projekt egyes stádiumainak dokumentálása. 
Ennek érdekében a Megrendelő az ajánlattevők részére közvetlenül megküldött 
ajánlattételi felhívással „Vállalkozási szerződés keretében kommunikációs 
tevékenység végzése" tárgyban közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési 
eljárást indított. Az eljárásban Vállalkozó adta a legkedvezőbb ajánlatot. Vállalkozó 
ajánlata jelen szerződés I. sz. mellékletét képezi. 

1.2.  Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja, hogy a 
„Vállalkozási szerződés keretében kommunikációs tevékenység végzése" tárgyban 
tevékenységet végez a jelen vállalkozási szerződés megkötését megelőzően lefolytatott, 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás ajánlattételi felhívás feladat-
meghatározásban foglaltak szerint, melynek eredményeképpen elkészült  videos 
anyagokat videók tárolására és megnyitására alkalmas adathordozón köteles a 
Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Az ajánlattételi felhívás feladat-meghatározása 
jelen szerződés  2.  sz. mellékletét képezi. 

1.1. Vállalkozó jelen szerződés szerinti feladatait a megrendelői érdekeknek 
megfelelően, felelősségteljesen köteles teljesíteni. 

2. A  Teljesítési határidő 



2.1. Teljesítési határidő:  A  Vállalkozó a szerződés tárgyát képező feladatok ellátását a 
szerződés hatálybalépésének napjával kezdi és  2022.  december  31.  napjáig kell 
maradéktalanul elvegeznie, az elkészített videós anyagokat a Megrendelőnek átadnia. 
A  szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba. 

2.2. Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a szerződés teljesítésével 
késedelembe esik, úgy a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni.  A  késedelmi 
kötbér mértéke a késedelembe esés napjától kezdve naponta a nettó vállalkozói díj 
1%-a, de  legfeljebb a nettó vállalkozói díj  10%-a. A  késedelmi kötbér összege 
esedékessé válik,  ha  a késedelem megszűnik; vagy  ha  a kötbér eléri a kikötött 
legmagasabb mértéket. Amennyiben Vállalkozó késedelme meghaladja a  10  naptári 
napot, Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

2.3.  Amennyiben a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondja (súlyos 
szerződésszegés  5.8.  pontban meghatározott eseteiben), vagy,  ha  a teljesítés olyan 
okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul, a Vállalkozó meghiúsulási kötbér 
megfizetésére köteles.  A  meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj  10%-a. A 
meghiúsulási kötbér a teljesítés meghiúsulásával, illetve az azonnali hatályú felmondás 
Vállalkozóval történő közlésével válik esedékessé. 

2.4. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó neki felróható hibás teljesítése 
esetén a Megrendelő a hiba kijavításáig a késedelmi kötbérrel megegyező mértékű 
kötbérre jogosult.  A  hibás teljesítés esetére kikötött kötbér esedékessé válik a kifogás 
közlésével, illetve a késedelemre vonatkozó szabály szerint. 

2.5. A  Megrendelőnek jogában áll a késedelmi, illetve a hibás teljesítési kötbért az 
esedékes vállalkozói díjba beszámítani. 

2.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó 
kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér 
megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. 

3. A  vállalkozói díj, fizetési feltételek 
3.1. A  Vállalkozót •a jelen szerződésben meghatározott feladatok szerződésszerű 

elvégzéséért nettó Ft  + ÁFA, azaz forint + ÁFA, mindösszesen 
bruttó Ft  összegű vállalkozói díj illeti meg.  A  vállalkozói díj a teljesítési 
véghatáridőre prognosztizált,  fix  összegű átalánydíj, amely a jelen szerződés tárgyát 
képező feladatok végrehajtásához szükséges teljes összeget tartalmana, azon 
túlmenően Vállalkozó semmilyen jogcímen ellenértékre, költségtérítésre nem jogosult. 
Vállalkozó teljesítése akkor szerződésszerű,  ha  a Vállalkozó a jelen szerződésben 
meghatározott feladatokat teljes körűen elvégezte, a feladatok elvégzése során 
készített valamennyi kommunikációs anyagot átadja a Megrendelő részére.  A  számla 
kibocsátásának feltétele a Megrendelő által kiállított, kifogást nem tartalmazó 
teljesítésigazolás, amely a számla mellékletét képezi. 
A  Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének igazolására Dr. Erőss Gábor 
alpolgármester jogosult. 

Megrendelő a vállalkozói díjat az alakilag is tartalmilag hibátlan számla befogadását 
követő  15  napon belül, banki átutalással Vállalkozó .....vezetett ........számú 
bankszámlájára fizeti meg. 



3.2.  Megrendelő előleget nem fizet, a Megrendelő a részszámlázás lehetőségét nem 
biztosítja. 

4. Kapcsolattartás 
Felek jelen szerződés teljesítése során felmerült kérdésekben az alábbiakban megnevezett 
személyek útján tartják a kapcsolatot. 

Megrendelő részéről kapcsolattartó: 
név: Dr. Erőss Gábor alpolgármester 

Vállalkozó részéről kapcsolattartó: 
név: 
Telefonszám: 
E-mail: 

5. A  felek jogai és kötelezettségei: 
5.1.	 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy feladatait a hatályos jogszabályi 

rendelkezések alapján, a tőle elvárható minőségben, megfelelő szakmai gondossággal, 
a legjobb tudása szerint teljesíti a Megrendelő érdekeinek figyelembe vételével. 

5.2. A  Vállalkozó szavatolja, hogy rendelkezik a szerződésben meghatározott feladatok 
ellátásához szükséges képesítéssel és eszközökkel és ezeknek a feltételeknek a 
szerződés teljes időtartama alatt meg fog felelni. Vállalkozó alvállalkozót kizárólag a 
Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával alkalmazhat. Vállalkozó a jogosan 
igénybe vett alvállalkozói magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. Az 
alvállalkozó jogosulatlan igénybe vétele esetén a Vállalkozó felelős mindazokért a 
károkért is, melyek igénybevételük nélkül nem következtek volna be. 

5.3. Vállalkozó az általa végzett tevékenységért felelősséget vállal. Vállalkozó 
helytállni tartozik Megrendelő irányába a Vállalkozónak felróható okból okozott 
kárért is. 

5.4. Vállalkozó a jelen szerződésben feltüntetett adataiban bekövetkezett változást a 
Megrendelővel megfelelő időben,  de  legkésőbb  5  munkanapon belül, írásban köteles 
közölni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felel. 

5.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés szerinti feladat ellátása során 
tudomására jutott adatok, tények, információk tekintetében titoktartási kötelezettség 
terheli, mely alól jelen szerződés megszűnését követően sem mentesül. Vállalkozó a 
szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat, információkat kizárólag a 
Megrendelő jóváhagyásával hozhatja harmadik személy vagy hatóság tudomására.  A 
jelen szerződés alapján elkészített tanulmányok nyilvánosságra hozatalához a 
Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. 

5.6. A  Szerződő felek kötelesek a szerződés időtartama alatt folyamatosan, a 
jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen 
együttműködni. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen 
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szerződésben foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan számottevő kérdésről, 
amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet. 

Amennyiben bármelyik Fél megszegi a tájékoztatási és együttműködési 
kötelezettségét, köteles a másik Fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott 
károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni. 

5.7. Vállalkozó köteles jelen szerződésben meghatározott feladatait a Megrendelő 
utasításainak megfelelően ellátni. Vállalkozó amennyiben a megrendelésnek nem, 
vagy nem teljes mértékben tesz eleget, a vonatkozó utasításokban foglaltaktól 
szándékosan vagy gondatlanul eltér, és ezáltal nem megfelelő minőségben végzi el a 
feladatot vagy Megrendelő részéről a feladat elvégzésével szemben bármilyen jogos 
kifogás merül fel, úgy Vállalkozó köteles a feladatot hibátlanul újból, díjmentesen 
elvégezni. 

5.8. Jelen szerződést bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén — írásban 
— felmondhatja azonnali hatállyal. 

Megrendelő részéről súlyos kötelezettségszegésnek minősül: 
Vállalkozó szerződésszerű teljesítése ellenére  30  napos késedelembe esik a vállalkozói 
díj kifizetésével és azt a Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem fizeti meg. 

Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: 
A  teljesítési határidő  15  napon túli késedelmes teljesítése, 
Vállalkozó jelen szerződés szerinti valamely kötelezettségét hibásan teljesíti és 
amennyiben a hiba orvosolható -, azt a Megrendelő által a jelen szerződés 
szerint meghatározott póthatáridőre sem teljesíti szerződésszerűen; 
A  Megrendelő érdekeivel ellentétes magatartás tanúsítása, 
Titoktartási és/vagy adatvédelmi kötelezettség megszegése. 

5.9. Vállalkozó kijelenti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.  (XII.31.) Korm. rendelet  50.  §  (la)  bekezdésére figyelemmel, hogy 
átlátható szervezet, és az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  1.§ 4. 
pontjában és  41.  §  (6)  bekezdésében foglaltakra figyelemmel a nemzeti vagyonról 
szóló  2011.  évi CXCVI. törvény  3.  §  (1)  bekezdése  1.  pontjában foglaltaknak 
megfelel. 

5.10. Felek rögzítik, hogy  a  jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően  is, 
kölcsönösen betartják  a  hatályos magyar  es  európai uniós adatvédelmi szabályokat, 
ideértve különösen,  de  nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló  2011.  évi CXII. törvény („Infotv."), valamint  a 
természetes személyeknek  a  személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint  a  95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és  a  Tanács  (EU)  2016/679. 
számú rendelet (,,GDPR") rendelkezéseit. 

Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR  5.  cikk  (1)  bekezdés  b)  pontja alapján 
kifejezetten jogszerűnek tekintik a jelen szerződés alapján a másik fél rendelkezésére 
bocsátott személyes adatoknak a másik szerződő fél általi kezelését, amely célból és 
mértékben ez az adatkezelés a jelen szerződés teljesítéséhez a másik félnek szükséges. 



Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben megadott adatok a valóságnak 
megfelelnek, illetve harmadik személy személyhez fűződő vagy egyéb jogait, illetve 
jogszabály által védett érdekeit nem sértik. 

Felek rögzítik, hogy a személyes adatok kezelésével  es  védelmével kapcsolatos 
kötelezettségek a Vállalkozó részéről a teljesítésben közreműködőkre is megfelelően 
vonatkoznak. 

5.11.  Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a 
jelen szerződés teljesítéseként átadott dokumentumok felhasználását akadályozza vagy 
korlátozza. Amennyiben a Vállalkozó valamely harmadik személy védett jogait 
sértené, mentesíti a Megrendelőt a kárigény alól és vállalja a jogsértésből eredő 
felelősséget. 
Amennyiben a szerződés teljesítése során szerzői jogi védelemmel rendelkező 
szellemi alkotás keletkezik, a Vállalkozó annak védelméből eredő vagyoni jogokat 
jelen szerződés alapján a Megrendelőre átruházza.  Ha  a vagyoni jog átruházását 
jogszabály kizárja, akkor a szellemi alkotásnak kizárólagos  es  korlátlan (területi 
korlátozás nélküli, határozatlan idejű), minden ismert felhasználási módra vonatkozó, 
harmadik személyre átengedhető, az átdolgozási jogot is magában foglaló 
felhasználási joga minden külön díjazás nélkül a Megrendelőt illeti meg. 
Felek kijelentik, hogy a Vállalkozó által átadott valamennyi dokumentáció/termék 

vagyoni jogainak ellenértékeként megfizetett  3.1.  pontban rögzített vállalkozói díjat 
arányosnak tekintik a szerzői jogról szóló  1999.  évi LXXVI. törvény  16.§ (4) 
bekezdésében foglaltak szerint. Vállalkozó kifejezetten lemond az átruházott vagyoni 
jogai ellenértékeként a  3.1.  pontban rögzített vállalkozói díj összegén felüli egyéb 
igényről. 

6.  Vegyes rendelkezések 
6.1.	 A  jelen szerződés bármilyen módosítása kizárólag írásban, mindkét fél által aláírva 

érvényes. 

6.2. Felek rögzítik, hogy Megrendelő és Vállalkozó képviselője a jelen Szerződés 
megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek. Vállalkozó fentieken kívül 
kijelenti azt is, hogy Magyarországon bejegyzett, működő gazdasági társaság, amely 
nem áll sem csőd-, sem felszámolási, sem végelszámolási eljárás hatálya alatt. 

6.3.	 A  jelen vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. törvény és a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései irányadóak. 

6.4. Felek a jelen vállalkozási szerződésből eredő vitás kérdéseket elsősorban békés 
módon, közös egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. Annak eredménytelensége esetén 
fordulnak az általános szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bírósághoz. 

6.5. Jelen szerződés megkötése beszerzési eljárás eredménye. Jelen szerződést a Felek a 
Polgármester -  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

 

testülete feladat-és hatáskörét gyakorolva meghozott számú döntése alapján 
kötik meg. 



Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt  5  egymással égyező, eredeti példányban jóváhagyólag írták alá. 

Budapest, 2021. „..." ‚2021. " „... 
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

„Vállalkozási szerződés keretében kvantitatív adatok gyűjtése és elemzése tevékenység 
végzése" 

tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást hirdet meg, amelyben ajánlattevőként felkéri 
Önt, illetve az Ön által vezetett szervezetet: 

1. Az ajánlatkérő neve,  dine: 
BUDAPEST  FÖVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT 

• Cím:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
Tel:  06-1459-2100 

Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet neve, címe, telefonszáma,  e-mail  címe: 
BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI 
HIVATAL, HUMÁNKAPCSOLATI IRODA 
Cím:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

2. Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: 
Vállalkozási szerződés keretében kvantitatív adatok gyűjtése és elemzése tevékenység 
végzése.  A  hivatkozott szerződés az ajánlattételi felhívás  5.  számú mellékletét képezi. 

Ajánlattevő részletes feladatait az ajánlattételi felhívás  3.  számú mellékletét képező 
feladat-meghatározás tartalmazza. 

Ajánlattevő feladata:  A  Befogadó óvodák  c.  projekt céljainak megvalósulását segítő 
integrációs intézkedések megtámogatása kvantitatív adatok gyűjtésével és 
elemzésével, a már meghozott integrációs intézkedések hatásainak mérésével, illetve a 
később meghozandó integrációs intézkedések megalapozásához szükséges felmérések 
elvégzése. 

3. A  szerződés időtartama, teljesítési határidő: a szerződés teljesítésének határideje 
2022.  december  31. 

4. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásának feltétele: 
A  beszerzés finanszírozása az elnyert pályázati támogatásból történik. Ajánlatkérő 
előleget nem fizet. Nyertes Ajánlattevő kéthavonta, az általa elvégzett feladatokról 
készített írásos beszámoló Megrendelő általi elfogadását követően, továbbá a záró 
jelentés (tanulmány) Ajánlatkérő részére történő átadását követően jogosult 
számlázásra a bruttó  2.800.000 Ft  keretösszeg kimerüléséig, a számlát a  Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat részére állítja ki, amelyet az 
Ajánlatkérő átutalással egyenlíti ki, a szerződésszerű, igazolt teljesítés alapján 
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kiállított, jogszabályoknak megfelelő számla ellenében, a számla befogadásá ól 
számított  15  napon belül. 

Ajánlati ár 
Az ajánlattevőnek ajánlatot kell adnia az ajánlattételi felhívás  3.  számú mellékletét 
képező feladat-meghatározás  111/1-4.  pontjaiban meghatározott feladatokra óradíj 
formájában, továbbá az ajánlattételi felhívás  3.  számú mellékletét képező feladat-
meghatározás  111/5.  pontjában meghatározott záró jelentés (tanulmány) elkészítésére 
egyösszegben. 

Az  ajánlati árat forintban kell megadni úgy, hogy  a  nettó ár mellett szerepeljen az 
ÁFA  %-ban  és összegszerűen, valamint  a  bruttó ár.  Ha  az ajánlati ár számokkal 
megadott összege és  a  betűvel leírt összege között eltérés  van,  akkor  a  betűvel kiírt 
összeget tekinti az Ajánlatkérő érvényesnek.  Az  ajánlati árnak tartalmaznia kell  a 
teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot és hasznot  is. Az 
Ajánlattevők csak magyar forintban  (HUF)  tehetnek ajánlatot és  a  szerződéskötés 
valutaneme  is  csak ez lehet. 

Az ajánlatban szereplő árnak  fix  árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen 
formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 
A  nettó árat úgy kell megadni, hogy az tartalmazzon minden járulékos költséget, 
függetlenül azok formájától és forrásától. Az ajánlati ának tartalmaznia kell 
mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős 
megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához 
szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, bérletet, szoftver költséget, 
szállítási, üzembe helyezési, oktatási, a hibák kijavításához szükséges költségeket is. 
Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési 
mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. 
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek 
kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt. Az 
Ajánlattevőnek az ajánlati árat a szerződés tárgyának teljes körű megvalósítására, a 
befejezési határidőre rögzített díjként kell megadnia, forintban. 

5. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
Késedelmi kötbér: naponta a záró jelentés (tanulmány) elkészítése általános forgalmi 
adó nélkül számított ellenszolgáltatásának  1%-a. A  maximuma a záró jelentés 
(tanulmány) elkészítése általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatásának 
15%-a. A  kötbér maximumának elérésekor Megrendelő jogosult a szerződést azonnali 
hatállyal felmondani. 

Meghiúsulási kötbér:  A  nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére 
köteles,  ha  olyan okból, amelyért felelős a szerződés teljesítése meghiúsul.  A 
meghiúsulási kötbér mértéke a felolvasólapon rögzített, a záró jelentés (tanulmány) 
elkészítése általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatásának  15%-a. 

Ajánlattevő a neki felróható hibás teljesítése esetén a hiba kijavításáig a késedelmi 
kötbérrel megegyező mértékű kötbért köteles fizetni. 

A Pik. 6:186.  §  (1)  bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát 
arra az esetre,  ha  olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. 



6. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot: 
Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot. 

7. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére 
tehet-e ajánlatot: 
Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok 
tételét. 

8. Az ajánlatok elbirálásának szempontja: 
Ajánlatkérő az ajánlatokat az Ajánlatkérő képviseletében eljáró előterjesztése alapján a 
legalacsonyabb  är  elve szerint értékeli. 

9. Kizáró okok, alkalmassági követelmények: 
Kizáró okok: 

Ajánlattevő kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele szemben 
fennáll: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányok alól nem mentesült: 
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló  1978.  évi  IV.  törvény (a továbbiakban:  1978.  évi  IV. 
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló  2012.  évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 
szerinti bünszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő 
elkövetését is; 
ab)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti vesztegetés, befolyással Üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, 
hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 
ac)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi 
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 
ad)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez 
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 
ae) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása; 
al) 

. 
az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. 

szerinti kényszermunka; 
ag) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás 
közbeszerzési és koncessziós eljárásban; 
ah)  a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény; 
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve,  ha  tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az 
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek 
megfizetésére halasztást kapott; 
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy  ha  a gazdasági 
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga 
szerint hasonló helyzetbenvan; 
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 



e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
f) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt 
kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára  a  beszerzési eljárásban, vagy 
korábbi beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és  a  kizárás tekintetében jogorvoslatra 
nem került sor az érintett beszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 
g) tekintetében  a  következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ga) nem az Európai Unió, az Európai Gázdasági Térség vagy  a  Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában,  a  Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ  198.  cikkében említett tengerentúli 
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 
amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye  van,  vagy amellyel 
az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása  van a  közbeszerzés terén, 
gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely  a  pénzmosás és  a  terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  2017.  évi LIII. törvény  3.  §  38. 
pont  a)-f)  alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 
gc)  a  gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több,  mint  25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amelynek tekintetében  a  ich)  alpont szerinti feltétel fennáll; 

harmadik országbeli állampolgár Magyarországon etigedélyhez kötött foglalkoztatása 
esetén  a  munkaügyi hatóság által  a  munkaügyi ellenőrzésről szóló  1996.  évi LXXV. törvény 
alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak 
felülvizsgálata esetén bírósági - határozatban megállapított és  a  központi költségvetésbe 
történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által  a  harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi 
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett  el. 
i) az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  41.§ (6)  bekezdése szerint nem 
minősül átlátható szervezetnek, figyelemmel  a  törvény  1.§ 4.  pontjára. 

Igazolás módja: eredetben, az ajánlattételi felhívás  2.  számú melléklete szerinti nyilatkozat 
(cégszerű) aláírásával. 

10.  Az alkalmassági követelmények: 

Az ajánlattevők szakmai alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

M.1. Ajánlattevő csatolni köteles az ajánlattételi felhívás feladásának időpontjától visszafelé 
számított kettő évben  (24  hónapban) teljesített legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését 
— legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az 
ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat 
megjelölésével — tartalmazó, általa aláírt nyilatkozatát. 

Igazolás módja: Ajánlattevő által kiállított nyilatkozat eredetben, mely tartalmazza a 
referenciák rövid leírását (ügyfél neve, kontaktnév, kontakttelefon, kontakt  e-mail). 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

M.2. Az eljárásban alkalmatlan az Ajánlattevő 

-  ha  az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított  24  hónapban (feladási időpont 
év/hó/naptól visszafelé számított megelőző  24.  hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) 



nem rendelkezik összességében  min. 2  db különálló szerződés keretében teljesített, egyenként 
legalább nettó  4  millió  Ft  értékű, a szerződés tárgyához hasonló kutatási tárgyú szerződés 
keretében megvalósult referenciával. 

Igazolás módja: Ajánlattevő által kiállított nyilatkozat eredetben, mely tartalmazza a 
referenciák rövid leírását (ügyfél neve, kontaktnév, kontakttelefon, kontakt  e-mail). 

11. Hiánypótlási lehetőség: 
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét egy alkalommal, teljes körben biztosítja. 
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a hiánypótlási határidőben az 
abban foglaltaknak nem tesznek eleget, az a benyújtott ajánlat érvénytelenségét vonja maga 
után. 

12. Ajánlattételi határidő:  2021.  május  31.  napja  10.00 bra 
Ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlattételi felhívásban foglaltakkal 
kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. 

A  kiegészítő tájékoztatás kérésének határideje:  2021.  május  28.  napja  12.00  óra. 
Módja: elektronikus úton az alábbi elérhetőségen: pokomyiv@jozsefvaros.hu 

13. Az ajánlat benyújtásának módja, címe: 
Papíralapon, lezárt borítékban benyújtva  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda  1082 
Budapest,  Baross  u. 63-67.  III. emelet  301.  helyiségében. 

14. Az ajánlattétel nyelve: 
magyar 

15. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet  324.  sz. 
helyiség  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.) 

16. Bontás időpontja:  2021.  május  31.  napja  13.00  óra 
A  szerzód" éskötés tervezett időpontja: a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testülete Költségvetési  es  Pénzügyi Bizottságának, illetve 
veszélyhelyzetben a Polgármester Képviselő-testület hatáskörét gyakorolva meghozott 
döntését követően. 

17. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: 
Az Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban Ajánlattevők vagy Ajánlattevők eljáró 
képviselőinek jelenlétét biztosítja. 

18. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Az ajánlattételi határidő lejártitól 
számított  30  nap. 

19. A  tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető 
szabályok: 
Jelen eljárásban az Ajánlatkérő tárgyalást nem folytat 

20. A  dokumentációrendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye S 
pénzügyi feltételei: 



Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban külön dokumentációt nem készít. 

21. Amennyiben  a  szerződés  EU  alapokból finanszírozott projekttel és/vagy 
programmal kapcsolatos, úgy annak megjelölése: 
Tárgyi beszerzési eljárás az Európai Bizottság által  (Grant Agreement) 963286  számmal 
a  Befogadó óvodák  c.  projekttel kapcsolatos. 

22. Egyéb információk: 
a) Az ajánlat - tartalomjegyzéket követő — 
- első oldalaként felolvasólap szerepeljen (ajánlattételi felhívás  1.  számú melléklete), 
amelyben közölni kell az értékelés alá kerülő adatokat az ajánlattételi felhíváshoz 
mellékelt mintában meghatározottak szerint. Az ajánlati árat nettó és bruttó összegben is 
meg kell megadni. 

• - második oldalaként (ajánlattételi felhívás  4.  számú melléklete) ajánlati nyilatkozatot. 
- harmadik oldalaként (ajánlattételi felhívás  2.  számú melléklete) a kizáró okokra 
vonatkozó nyilatkozatot. 
- ezt követően az ajánlattételi felhívás  10.  pontja szerinti alkalmassági követelmények 
igazolására vonatkozó nyilatkozatok szerepeljenek. 
- ezt követően az ajánlattételi felhívás  22.  pont e) alpontja szerinti dokumentumok 
szerepeljenek. 
b) Az ajánlatot  1  eredeti és  1  másolati példányban kell benyújtani. Amennyiben eltérés 
van az ajánlat „eredeti" is „másolat" példánya között, az ajánlatkérő az „eredeti" 
példányt tekinti irányadónak. Az ajánlatokat tartalmazó csomagon a következő szöveget 
kell szerepeltetni: 

„Vállalkozási szerződés keretében kvantitatív adatok gyűjtése és elemzése 
tevékenység végzése — Felbontani tilos" 

c) A  benyújtott ajánlatnak az alábbi formai követelményeknek kell megfelelnie: 
- Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót 
matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, 
vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, 
illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; 
- Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a 
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat 
nem kell,  de  lehet.  A  címlapot és hátlapot  (ha  vannak) nem kell,  de  lehet számozni. Az 
ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a  /A, /B 
oldalszám) is köteles elfogadni,  ha  a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye 
egyértelműen azonosítható. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást 
kiegészítheti,  ha  ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való 
hivatkozása érdekében szükséges; 
- Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az 
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 
- Az ajánlatot két, — az ajánlati felhívásban meghatározott számú — példányban kell 
beadni, az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti; 
- Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az 
adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy 
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak; 



- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen — az ajánlat beadta előtt — módosítást 
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

d) Érvénytelen az ajánlat,  ha  az Ajánlattevő a jelin felhívásban meghatározott kizáró 
okok hatálya alatt áll. 

e) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő alábbi iratait: 
az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjánál  60  napnál nem régebbi 
cégkivonat másolati példánya, amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált 
módosítás van folyamatban, az esetleges változásbejegyzési kérelem a 
cégbíróság érkeztető bélyegzőjével ellátott másolati példánya; egyéni 
vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány másolata; 
az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldányának vagy 
aláírás-mintájának másolata. 

Q Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség 
az ajánlattevőt terheli. 

g) Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül 
benyújtásra magyar nyelvű fordítása is csatolandó. 

Budapest, 2021.  május ... 

Pike)  András 
polgármester 

Jogi illenjegyzés: 

Czuldcemé dr. Pintér Erzsébet 
jegYzö 



I. sz. melléklet 
Felolvasólap 

„Vállalkozási szerződés keretében kvantitatív adatok gyűjtése és elemzése tevékenység 
végzése" 

tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve: 

 

Ajánlattevő székhelye: 

 

Ajánlattevő adószáma: 

 

Telefon 

 

Telefax: 

 

E-mail: 

 

Kijelölt kapcsolattartó: 

 

Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége (telefon, fax, e-

 

mail): 

 

Ajánlati ár: nettó  Ft  + ÁFA = bruttó  Ft 

 

Kelt:  

[cégszerű aláírás] 

-8 123 



2.  sz. melléklet 

Nyilatkozat 

„Vállalkozási szerződés keretében kvantitatív adatok gyűjtése és elemzése tevékenység 
végzése" 

tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Alulírott  társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: 

az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

Nem állnak fenn velem / velünk szemben az alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet 
ajánlattevő, aki: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt  tit  évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányok alól nem mentesült: 
aa)  it  Büntető Törvénykönyvről szóló  1978.  évi  IV.  törvény (a továbbiakban:  1978.  évi  IV. 
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló  2012.  évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 
szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő 
elkövetését is; 
ab)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti vesztegetés, befolyássál üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, 
hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, valamint a  Mk.  szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 
ac)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi 
érdekeinek megsértése, illetve a Stk. szerinti költségvetési csalás; 
ad)  'az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez 
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 
ae) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása; 
al)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. 
szerinti kényszermunka; 
ag) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás 
közbeszerzési és koncessziós eljárásban; 
ah)  a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény; 
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve,  ha  tartozását  es  az esetleges kamatot és bírságot az 
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek 
megfizetésére halasztást kapott; 
e) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy  ha  a gazdasági 
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga 
szerint hasonló helyzetben van; 
d)  tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
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e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt három  even  belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
f) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt 
kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy 
korábbi beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra 
nem került sor az érintett beszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 
g) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ga) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ  198.  cikkében említett tengerentúli 
országok  es  területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 
amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel 
az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 
gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  2017.  évi LIII. törvény  3.  §  38. 
pont a)-» alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 
gc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amelynek tekintetében a  kb)  alpont szerinti feltétel fennáll; 
h) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása 
esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló  1996.  évi LXXV. törvény 
alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak 
felülvizsgálata esetén bírósági - határozatban megállapított  es  a központi költségvetésbe 
történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény, szerinti közrendvédelmi 
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el. 

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. 
törvény  41.§ (6)  bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül, figyelemmel a törvény I.§ 
4.  pontjára. 

Kelt:  

cégszerű aláírás 



3.  sz. melléklet 

Feladat-meghatározás 

"Vállalkozási szerződés keretében kvantitatív adatok 
gyűjtése és elemzése tevékenység végzése" 

tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás 
keretében 

Az Európai Bizottság által  (Grant Agreement) 963286  számmal a Befogadó óvodák  it. 
finanszírozott projekt kutatási tevékenységéhez kapcsolódóan akciókutatás, a projekt 
céljainak megvalósulása érdekében a már meghozott integrációs intézkedések hatásainak 
mérések, illetve a később meghozandó integrációs intézkedések megalapozásához szükséges 
felmérések elvégzése. 

I. Háttér, előzmények 
Józsefváros Önkormányzata a  2021.  január  15.  óta zajló "Befogadó Óvodák" projektjének 
megvalósításához keres egy kvantitatív adatgyűjtésben és adatelemzésben jártas 
kutatóintézetet, amely a projekt  2  éves időtartama során a projekt szakmai stábjával szoros 
együttműködésben segíti a projekt céljainak megvalósulását a már meghozott integrációs 
intézkedések hatásainak mérésével, illetve a később meghozandó integrációs intézkedések 
megalapozásához szükséges felmérések elvégzésével. 

II. A  tevékenység célja 
Integrációs intézkedések támogatása kvantitatív adatok gyűjtésével és elemzésével. 

Célcsoport: 
Budapest  VIII. kerületi óvodáskorú gyermekek szülei, pedagógusok, kerületi lakosok 

III. Konkrét feladat-meghatározás 
1./ A  Józsefvárosi Óvodáktól, a Józsefvárosi önkormányzattól, illetve különböző állami 
szervektől kikérhető adatok gyűjtése és aggregálása a megrendelő által kért ütemezésben és 
formában. 

2./ A  "szociálisan nehéz helyzet"-et mérő komplex indikátor kidolgozása a már rendelkezésre 
álló, illetve a megbízás során kikérendő adatok alapján. Az indikátornak magában kell 
foglalnia olyan, az elmúlt  5, de  lehetőleg  3  évben keletkezett adatokat is, amelyek képet 
adnak Józsefváros dinamikusan változó társadalomfoldrajzáról. Ezt követően a szociálisan 
nehéz helyzetű óvodások eloszlásának feltérképezése a  12  önkormányzati óvodában, 
illetve a kerület területén számlálókörzetre, óvodai körzetre, illetve városrészre lebontva 
2021.  szeptember  30.  napjáig. 

3J  Megrendelővel - a Felek által előzetesen egyeztetett időpontban - legfeljebb  14 
munkanapon szóbeli vagy írásos konzultációt folytat. 

4] A  Megrendelő igénye esetén a begyűjtött adatok, illetve az elvégzett elemzések 
prezentálása - a Felek által előzetesen egyeztetett időpontban — legfeljebb  8  munkanapon. 
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5./  Egy  kb. 15.000-25.000  leütés hosszúságú záró jelentés (tanulmány) elkészítése  2022. 
november  30-i  határidővel digitális formában.  A  záró jelentés tárgya az óvodai szegregáció 
állapotának feltérképezése a projekt zárásának pillanatában, a projekt során a bevezetett 
intézkedések hatásainak mérése (amennyiben a hatások már mérhetők), illetve ajánlások 
megfogalmazása további integrációs intézkedések bevezetésére. 

Ajánlatot 
• az  1-4  pontban lefektetett feladatokra kérünk óradíj formájában, 
• az  5.  pontban meghatározott záró jelentés (tanúlmány) elkészítésére egy összegben. 

7./ A  beszámolás  2  havonta a számla kiállítását megelőzően történik: írásos havi beszámoló 
az elvégzett feladatokról. 

8./Az ajánlatnak tartalmaznia kell minden felmerülő költséget: Az ajánlatok elbírálásának 
értékelése a „legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás" elve szerint történik. 
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4.  sz. melléklet 

Ajánlattételi Nyilatkozat 

„Vállalkozási szerződés keretében kvantitatív adatok gyűjtése  es  elemzése tevékenység 
végzése" 

tárgyú közbeszerzési értékhatárt  el  nein  érő beszerzési eljárás vonatkozásában 

Alulírott , mint a  ajánlattevő (székhely: 
 (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlattételi 

felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és feladat-
meghatározás gondos áttekintése után 
az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

I. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van 
ajánlattételi felhívással, vagy annak mellékleteivel, illetve azok bármely feltételével, 
akkor az ajánlatunk érvénytelen. 

2. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek 
nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az 
ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 

3. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye 
nem változhat sem a beszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés 
teljesítése során. Annak is tudatiban vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen 
felelősek mind a beszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés 
teljesítése során. 

4. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a 
szerződést megkötjük, továbbá az ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben rögzített 
szolgáltatást ajánlatban rrieghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük. 

Kelt:  

cégszerű aláírás 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ DÉS 

amely létrejött egyrészről 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
székhelye: 1082 Budapest,  Baross utca  63-67. 
képviseli: Pikó András polgármester 
adószáma: 15735715-2-42 
törzskönyvi azonosító szám: 735715 
bankszámlaszám: 11784009-15508009 
KSH statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01 
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről 

székhelye: 
képviseli: 
cégjegyzékszáma: 
adószáma: 
bankszámlaszám: 
statisztikai szántjele: 

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) a továbbiakban - együttesen Felek - között az 
alábbi feltételek mellett: 

1. A  szerződés tárgya: 
1.1. A  Megrendelő célja az Európai Bizottság által  (Grant Agreement) 963286  számmal a 

Befogadó óvodák  c.  finanszírozott projekt céljainak megvalósulása érdekében a már 
meghozott integrációs intézkedések hatásainak mérése, illetve a később meghozandó 
integrációs intézkedések megalapozásához szükséges felmérések elvégzése. 
Ennek érdekében a Megrendelő az ajánlattevők részére közvetlenül megküldött 
ajánlattételi felhívással „Vállalkozási szerződés keretében kvantitatív adatok gyűjtése és 
elemzése tevékenység" tárgyban közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást 
indított. Az eljárásban Vállalkozó adta a legkedvezőbb ajánlatot. Vállalkozó ajánlata 
jelen szerződés I. sz. mellékletét képezi. 

1.1.  Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja, hogy a 
„kvantitatív adatok gyűjtése és elemzése tevékenység" tárgyban tevékenységet végez a 
jelen vállalkozási szerződés megkötését megelőzően lefolytatott, közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás ajánlattételi felhívás feladat-meghatározásban 
foglaltak szerint. Az ajánlattételi felhívás feladat-meghatározása jelen szerződés  2.  sz. 
mellékletét képezi. 

1.2.  Vállalkozó jelen szerződés szerinti feladatait a megrendelői érdekeknek megfelelően, 
felelősségteljesen köteles teljesíteni. 

2. Teljesítési határidő, kötbér 
2.1. Teljesítési határidő:  A  Vállalkozó a szerződés tárgyát képező feladatokat a szerződés 

hatálybalépésének napjától  2022.  december  3L  napjáig látja el.  A  szerződés mindkét 
fél általi aláírás napján lép hatályba.  A  szerződés  2.  sz. melléklet  111/2.  pont szerinti 



feladatokat a Vállalkozónak  2021.  szeptember  30.  napjáig kell maradéktalanul 
elvégeznie.  A  szerződés  2.  sz. melléklet III/5. pont szerinti záró jelentést (tanulmányt) 
a Vállalkozó  2022.  november  30.  napjáig köteles a Megrendelő részére átadni. 

2.2.  Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a szerződés  2.2.  pontban 
meghatározott befejezési határidőt  (2022.  november  30.)  késedelmesen teljesíti, úgy a 
Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni.  A  késedelmi kötbér mértéke a 
késedelembe esés napjától kezdve naponta a záró jelentés (tanulmány) elkészítése  3.1. 
pontban meghatározott nettó ellenértékének  1%-a, de  legfeljebb  15%-a. A  késedelmi 
kötbér összege esedékessé válik,  ha  a késedelem megszűnik; vagy  ha  a kötbér eléri a 
kikötött legmagasabb mértéket. Amennyiben Vállalkozó késedelme meghaladja a  15 
naptári napot, Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

2.3.  Amennyiben a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondja (súlyos 
szerződésszegés  5.8.  pontban meghatározott eseteiben), vagy,  ha  a teljesítés olyan 
okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul, a Vállalkozó meghiúsulási kötbér 
megfizetésére köteles.  A  meghiúsulási kötbér mértéke a záró jelentés (tanulmány) 
elkészítése  3.1.  pontban meghatározott nettó ellenértékének  15%-a. A  meghiúsulási 
kötbér a teljesítés meghiúsulásával, illetve az azonnali hatályú felmondás 
Vállalkozóval történő közlésével válik esedékessé. 

2.4. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó neki felróható hibás teljesítése 
esetén a Megrendelő a hiba kijavításáig a késedelmi kötbérrel megegyező mértékű 
kötbérre jogosult.  A  hibás teljesítés esetére kikötött kötbér esedékessé válik a kifogás 
közlésével, illetve a késedelemre vonatkozó szabály szerint. 

2.5. A  Megrendelőnek jogiban áll a késedelmi, illetve a hibás teljesítési kötbért az 
esedékes vállalkozói díjba beszámítani. 

2.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó 
kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér 
megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. 

3. A  vállalkozói díj, fizetési feltételek 
3.1. A  Vállalkozót a jelen szerződés  2.  sz. melléklet  111/1-4.  pontjaiban meghatározott 

feladatok szerződésszerű elvégzéséért Ft  + ÁFA, mindösszesen bruttó Ft, 
a7a7 bruttó  forint összegű óradíj figyelembevételével jogosult 
vállalkozói díjra tételes óraelszámolás alapján a bruttó  2.540.000.-Ft (2.000.000.-Ft  + 
ÁFA) keretösszegen belül.  A  Vállalkozó továbbá a bruttó  2.540.000.-Ft  keretösszegen 
belül a szerződés  2.  sz. melléklet III/5. pontjában meghatározott Záró jelentés 
(tanulmány) elkészítéséért Ft  + ÁFA, azaz forint + ÁFA, mindösszesen 
bruttó Ft  összegű vállalkozói díjra jogosult.  A  fenti keretösszeg erejéig az 
óradíj és a tételes óraelszámolás alapján megállapított vállalkozói díjon, továbbá a záró 
jelentés (tanulmány) elkészítésének ellenértékeként megállapított vállalkozói díjon 
túlmenően Vállalkozó semmilyen jogcímen nem jogosult további ellenértékre, 
költségtérítésre a szerződés tárgyát képező feladatok elvégzéséért. 
Vállalkozó köteles kéthavonta írásos beszámolót készíteni és a Megrendelő részére 
átadni az általa elvégzett, jelen szerződés  2.  sz. melléklet  111/1-4.  pontjaiban 
meghatározott feladatokról, amely tartalmazza a tételes óraelszámolást is.  A 
Vállalkozó ezen írásos beszámoló Megrendelő általi elfogadását követően jogosult 
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kéthavonta számlát kibocsátani.  A  számla melléklete a Megrendelő által kiállított, 
kifogást nem tartalmazó teljesítésigazolás. 

A  szerződés  2.  sz. melléklet  111/5.  pontjában meghatározott záró jelentés (tanulmány) 
elkészítéséért járó vállalkozói díjról a számlát a Vállalkozó a záró jelentés (tanulmány) 
Megrendelő általi átadását követően jogosult kiállítani.  A  számla kibocsátásának 
feltétele ebben az esetben is a Megrendelő által kiállított, kifogást nem tartalmazó 
teljesítésigazolás, amely a számla mellékletét képezi. 

A  Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének igazolására  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat részéről, Dr. Erőss  Gabor  alpolgármester jogosult. 

Megrendelő a számla ellenértékét az alakilag és tartalmilag hibátlan számla 
befogadását követő  15  napon belül, banki átutalással Vállalkozó .....vezetett 

számú bankszámlájára fizeti meg. 
A  Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező feladatok elvégzésének ellenértékéről 
számlát a  3.1.  pontban meghatározott keretösszeg kimerüléséig állíthat ki. 

3.2.  Megrendelő előleget nem fizet. 

4. Kapcsolattartás 
Felek jelen szerződés teljesítése során felmerült kérdésekben az alábbiakban megnevezett 
személyek útján tartják a kapcsolatot. 

Megrendelő részérő l kapcsolattartó: 
név: Dr. Erőss Gábor alpolgármester 
Telefonszám:  06 (1) 459-2206 
E-mail:  erossg@jozsefvaros.hu 

Vállalkozó részéről kapcsolattartó: 
név: 
Telefonszám: 
E-mail: 

5. A  felek jogai és kötelezettségei: 
5.1.  Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy feladatait a hatályos jogszabályi 

rendelkezések alapján, a tőle elvárható minőségben, megfelelő szakmai gondossággal, 
a legjobb tudása szerint teljesíti a Megrendelő érdekeinek figyelembe vételével. 

5.2. A  Vállalkozó szavatolja, hogy rendelkezik a szerződésben meghatározott feladatok 
ellátásához szükséges képesítéssel és eszközökkel és ezeknek a feltételeknek a 
szerződés teljes időtartama alatt meg fog felelni. Vállalkozó alvállalkozót kizárólag a 
Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával alkalmazhat. Vállalkozó a jogosan 
igénybe vett alvállalkozói magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. Az 
alvállalkozó jogosulatlan igénybe vétele esetén a Vállalkozó felelős mindazokért a 
károkért is, melyek igénybevételük nélkül nem következtek volna be. 

5.3. Vállalkozó az általa végzett tevékenységért felelősséget vállal. Vállalkozó helytállni 
tartozik Megrendelő irányába a Vállalkozónak felróható okból okozott kárért is. 



5.4. Vállalkozó a jelen szerződésben feltüntetett adataiban bekövetkezett változást a 
Megrendelővel megfelelő időben,  de  legkésőbb  5  munkanapon belül, írásban köteles 
közölni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felel. 

5.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés szerinti feladat ellátása során 
tudomására jutott adatok, tények, információk tekintetében titoktartási kötelezettség 
terheli, mely alól jelen szerződés megszűnését követően sem mentesül. Vállalkozó a 
szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat, információkat kizárólag a 
Megrendelő jóváhagyásával hozhatja harmadik személy vagy hatóság tudomására.  A 
Jelen szerződés alapján elkészített tanulmányok nyilvánosságra hozatalához a 
Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. 

5.6. A  Szerződő felek kötelesek a szerződés időtartama alatt folyamatosan, a jóhiszeműség 
és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködni. Ennek 
megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen szerződésben foglaltak 
teljesítéséről, hanem minden olyan számottevő kérdésről, amely a szerződés 
teljesítésére kihatással lehet. 

Amennyiben bármelyik Fél megszegi a tájékoztatási és együttműködési 
kötelezettségét, köteles a másik Fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott 
károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni. 

5.7. Vállalkozó köteles jelen szerződésben meghatározott feladatait a Megrendelő 
utasításainak megfelelően ellátni. Vállalkozó amennyiben a megrendelésnek nem, 
vagy nem teljes mértékben tesz eleget, a vonatkozó utasításokban foglaltaktól 
szándékosan vagy gondatlanul eltér, és ezáltal nem megfelelő minőségben végzi el a 
feladatot vagy Megrendelő részéről a feladat elvégzésével szemben bármilyen jogos 
kifogás merül fel, úgy Vállalkozó köteles a feladatot hibátlanul újból, díjmentesen 
elvégezni. 

5.8. Jelen szerződést bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén - írásban - 
felmondhatja azonnali hatállyal. 

Megrendelő részéről súlyos kötelezettségszegésnek minősül: 
Vállalkozó szerződésszerű teljesítése ellenére  30  napos késedelembe esik a számla 
ellenértékének kifizetésével és azt a Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem 
fizeti meg. 

Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: 
- A 2.1.  pontban rögzített bármely teljesítési határidő  15  napon túli késedelmes 

teljesítése, 
Vállalkozó jelen szerződés szerinti valamely kötelezettségét hibásan teljesíti és 
amennyiben a hiba orvosolható -, azt a Megrendelő által a jelen szerződés 
szerint meghatározott póthatáridőre sem teljesíti szerződésszerűen; 
A  Megrendelő érdekeivel ellentétes magatartás tanúsítása, 
Titoktartási és/vagy adatvédelmi kötelezettség megszegése. 

5.9. Vállalkozó kijelenti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról -szóló 
368/2011.  (XII.31.) Korm. rendelet  50.  § (I a) bekezdésére figyelemmel, hogy 
átlátható szervezet, és az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény I.§  4. 



pontjában és  41.  §  (6)  bekezdésében foglaltakra figyelemmel a nemzeti vagyonról 
szóló  2011.  évi CXCVI. törvény  3.  §  (1)  bekezdése I. pontjában foglaltaknak 
megfelel. 

5.10.  Felek rögzítik, hogy  a  jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően  is, 
kölcsönösen betartják  a  hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, 
ideértve különösen,  de  nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló  2011.  évi CXII. törvény („Infotv."), valamint  a 
természetes személyeknek  a  személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint  a  95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és  a  Tanács  (EU)  2016/679. 
számú rendelet („GDPR") rendelkezéseit. 

Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR  5.  cikk  (1)  bekezdés  b)  pontja alapján 
kifejezetten jogszerűnek tekintik a jelen szerződés alapján a másik fél rendelkezésére 
bocsátott személyes adatoknak a másik szerződő fél általi kezelését, amely célból és 
mértékben ez az adatkezelés a jelen szerződés teljesítéséhez a másik félnek szükséges. 
Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben megadott adatok a valóságnak 
megfelelnek, illetve harmadik személy személyhez fűződő vagy egyéb jogait, illetve 
jogszabály által védett érdekeit nem sértik. 

Felek rögzítik, hogy a személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatos 
kötelezettségek a Vállalkozó részéről a teljesítésben közreműködőkre is megfelelően 
vonatkoznak. 

5.11.  Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a 
jelen szerződés teljesítéseként átadott dokumentumok felhasználását akadályozza vagy 
korlátozza. Amennyiben a Vállalkozó valamely harmadik személy védett jogait 
sértené, mentesíti a Megrendelőt a kárigény alól és vállalja a jogsértésből eredő 
felelősséget. 
Amennyiben a szerződés teljesítése során szerzői jogi védelemmel rendelkező 
szellemi alkotás keletkezik, a Vállalkozó annak védelméből eredő vagyoni jogokat 
jelen szerződés alapján a Megrendelőre átruházza.  Ha  a vagyoni jog átruházását 
jogszabály kizárja, akkor a szellemi alkotásnak kizárólagos és korlátlan (területi 
korlátozás nélküli, határozatlan idejű), minden ismert felhasználási módra vonatkozó, 
harmadik személyre átengedhető, az átdolgozási jogot is magában foglaló 
felhasználási joga minden külön díjazás nélkül a Megrendelőt illeti meg. 
Felek kijelentik, hogy a Vállalkozó által átadott valamennyi dokumentáció/termék 
vagyoni jogainak ellenértékeként megfizetett  3.1.  pontban rögzített vállalkozói díjat 
arányosnak tekintik a szerzői jogról szóló  1999.  évi LXXVI. törvény  16.§ (4) 
bekezdésében foglaltak szerint. Vállalkozó kifejezetten lemond az átruházott vagyoni 
jogai ellenértékeként a  3.1.  pontban rögzített vállalkozói díj összegén felüli egyéb 
igényről. 

6.  Vegyes rendelkezések 
6.1. A  jelen szerződés bármilyen módosítása kizárólag írásban, mindkét fél által aláírva 

érvényes. 

6.2. Felek rögzítik, hogy Megrendelő és Vállalkozó képviselője a jelen Szerződés 
megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek. Vállalkozó fentieken kívül 
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kijelenti azt is, hogy Magyarországon bejegyzett, működő gazdasági társaság, amely 
nem áll sem csőd-, sem felszámolási, sem végelszámolási eljárás hatálya alatt. 

6.3. A  jelen vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvrő l szóló  2013.  évi V. törvény és a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései irányadóak. 

6.4. Felek a jelen vállalkozási szerződésből eredő vitás kérdéseket elsősorban békés 
módon, közös egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. Annak eredménytelensége esetén 
fordulnak az általános szabályok szerint hatáskörrel  es  illetékességgel rendelkező 
bírósághoz. 

6.5.  Jelen szerződés megkötése beszerzési eljárás eredménye. Jelen szerződést a Felek a 
Polgármester -  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

 

testülete feladat-és hatáskörét gyakorolva meghozott számú döntése alapján 
kötik meg. 

Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt  5  egymással egyező, eredeti példányban jóváhagyólag írták alá. 

Budapest, 2021. „..." 

    

      

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi önkormányzat 

Képviseletében 
Pikó András 
polgármester 
Megrendelő 

   

 

Képviseletében 

 

 

Vállalkozó 

 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 
Budapest, 2021  

Czulckerné dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 

nevében és megbízásából 

Dr. Melegh Mónika 
aljegyző 

Fedezete:  22010  címen  Budapest, 2021  
Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Hörich  Szilvia 
gazdasági vezető 





3 n•adied-
 

BONTÁSIJEGYZÓKÖNYV 

Készült:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Ajánlatkérőnek a 
„Vállalkozási szerződés keretében kommunikációs tevékenység végzése" 

eljárásban a Polgármesteri Hivatal  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.)  fszt.2. helyiségében megtartott 
beérkezett ajánlatok bontásáról. 

2021.május  31. 13.00  óra 1.4cervirosi Polgármesteri Hivatal 

Ajánlatkérő részéről jelen vannak: 

Pokornyi Viktória Humánkapcsolati Irodavezető 

Körmendiné dr. Mangol Krisztina ügyintéző 

AjÁnlattev6: Nagy István egyéni vállalkozó  (Budapest,  Liget tér  2. 2. em.  I. adószám:  65181568-1-
42)  ajánlata - ajánlattételi határidőben- lezárt borítékban érkezett. 

inlat Nettó ajánlati sir Brutt6  *dad  is 

Vállalkozási szerződés keretében 

kommunikációs tevékenység végzése 
4.800 000 Ft 4.800.000 Ft 

Ajánlatteiö:  Final  Áron Gergely egyéni vállalkozó  (1086 Budapest,  Blaha Lujza  u. 36.,  adószáma: 
66259105-1-42)  ajánlata — ajánlattételi határidőben - lezárt borítékban érkezett. Az ajánlat a formai 
követelményeknek megfelel. 

4  Nettó ajánlati ár Bruttó  ;Muhl' ir 

Vállalkozási szerződés keretében 

kommunikációs tevékenység végzése 
4.000.000 Ft 4.000.000 Ft

 

 

Ajánlattevő: Bankó Gábor egyéni vállalkozó  (1086 Budapest,  Teleki László  ter 16. 2. ern. 16., 
adószárna:  68704924-1-42)  ajánlata — ajánlattételi határidőben - lezárt borítékban érkezett. 

• 

Ajánlat Nettó ajánlati ár Bruttó ajánlati ár 
Vállalkozási szerződés keretében 

kommunikációs tevékenység végzése 
7.500.000 Ft 7.500.000 Ft 

#-(OE bmik) 

   

   

Pokornyi Viktória 

Humánkapcsolati Irodavezető 

Körmendin6 dr. Mangol Krisztina 

ügyintéző 



JELENLÉTI  IV 

Készült:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsetvárosi Polgármesteri Hivatal Ajánlatkérőnek a 

„Vállalkozási szerződés keretében kvantitatív adatok gyűjtése és elemzése tevékenység végzése 

eljárásban a Polgármesteri Hivatal  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.)  fszt.  2.  sz. helyiségében 
megtartott beérkezett ajánlatok bontásáról. 

2021.  május  31. 13.00  óra 

Ajánlattevő nem jelent meg a bontáson. 

Ajánlatkérő részérő l jelen vannak: 

Pokornyi Viktória Humánkapcsolati Irodavezető 

Körmendiné dr.  Mango!  Krisztina ügyintéző  



BUDAPEST  FOVÁROS VIII. KERÜLET 

JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI ÜGYOSZTÁLY 

HUMÁNKAPCSOLATI IRODA 

Jegyzőkönyv 
. . . 

A  „Villalkozirsi szerződés keretében kommunikációs tevékeirység vigiiie'r tárgyu", Itözbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívásban megjelölt  2021.  május  13:00 
órai határidőig  3  ajánlattevő nyújtott be érvényes ajánlatot. 

I. Nagy István egyéni vállalkozó  (Budapest,  Liget  ter 2. 2. em.  I. adószám:  65181568-1-42) 
2. Papal  Áron Gergely egyéni vállalkozó  (1086 Budapest,  Blaha Lujza  u. 36.,  adószáma: 

66259105-1-42) 
3. Bankó Gábor egyéni vállalkozó  (1086 Budapest,  Teleki László  ter 16. 2, em. 16.,  adószáma: 

68704924-1-42) 

Nagy István egyéni vállalkozó  (Budapest,  Liget tér  2. 2. em. 1.)  ajánlata - ajánlattételi határidőben-
lezárt borítékban érkezett. Az ajánlattevö formai követelményeknek megfelelő pályázati anyaga bruttó 
4.800 000,- Ft.  ajánlati árat tartalmazott. 

Pipet  Áron Gergely egyéni vállalkozó  (1086 Budapest,  Blaha Lujza  u. 36.),  ajánlata — ajánlattételi 
határidőben - lezárt borítékban érkezett. Az ajánlat a formai követelményeknek megfelelő pályázati 
anyaga bruttó  4.000 000,- Ft.  ajánlati árat tartalmazott. 

Bankó  Gabor  egyéni vállalkozó  (1086 Budapest,  Teleki  Laszlo ter 16. 2. em. 16.),  ajánlata --
ajánlatteteli határidőben - lezárt borítékban érkezett. Az ajánlattevő formai követelményeknek 
megfelelő pályázati anyaga bruttó  7.500 000,- Ft.  ajárdati árat tartalmazott. 

Az ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempont a legalacsonyabb ár elve.  A  bírálati 
szempont szerint az ajánlattevók között az alábbi sorrend alakult ki: 

I. Pápai  Mon  Gergely egyéni vállalkozó  (1086 Budapest,  Blaha Lujza  12. 36.),  bruttó  4.000 000,- Ft. 
ajánlati ár 

2.  Bankó  Gabor  egyéni vállalkozó  (1086 Budapest,  Teleki László tör  16. 2. em. 16.),  bruttó  4.800 
000,- Ft  ajánlati  är 

• 
3.  Nagy István egyéni vállalkozó  (Budapest,  Liget  ter 2.2. em. 1.),  bruttó  7.500 000,- Ft  ajánlati ár 

Az Előkészítő Bizottság megállapítja, hogy a „Vállalkozási szerződés keretében kommunikációs 
tevékenység végzése" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás nyertes 
ajánlattevője Pápai Áron Gergely egyéni vállalkozó. 

Budapest, 2021. 06.03. 

MI  rich  Szilvia dr. Melegh Mónika 
ügyosztályvezető irodavezető 

Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály  Jogi  Iroda 
Előkészítő Bizottság Előkészítő Bizottság 

tagja tagja • 

Pokornyi Viktória 
irodavezető 

Ilumánkapcsolati Iroda 
Előkészítő Bizottság 

tagja 

1E11082 Budapest,  Baross  u. 6347. 459-2100 
wwwdozservaros.hu 
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BONTÁSI JEGYZÓKÖNYV 

Készült:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Ajánlatkérőnek a 

„Vállalkozási szerződés keretében kvantitatív adatok gyűjtése is elemzése tevékénység végzése" 

eljárásban a Polgármesteri Hivatal  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.) 111. em. 324.  helyiségében 
megtartott beérkezett ajánlatok bontásáról. 

2021.május  31. 13.00  ára 

Ajánlatkérő részéről jelen vannak: 

Pokornyi Viktória Humánkapcsolati Irodavezető 

Körmendiné dr.  Mango!  Krisztina ügyintéző 

Ajánlattevő: Budapesti Szakpolitikai Elemző Intézet Kit.  (1074 Budapest,  Dohány  u. 84.,  adószáma: 
14525991-2-42)  ajánlata  10  óra  30  perckor lezárt borítékban érkezett. Az ajánlat elkésett; egy olyan 
adatkérő lapot tartalmaz, amely nem értelmezhető egyértelműen; továbbá nem tartalmazza az óradíjat 
az ajánlattételi felhívás  3.  számú mellékletét képező feladat-meghatározás III/1-4. pontjaiban 
meghatározott feladatokra. 

. . 
Ajánlat Nettó ajánlati  fir Bruttó  *pintail  ér 

Vállalkozási szerződés keretében 

kvantitatív adatok gyűjtése  es  elemzése 

tevékenység végzése 

1.950.000 Ft 2.476.500 Ft 

b,/kyw KOEt-2-c)Ns  

Pokomyi Viktória Könnendiné dr.  Mango!  Krisztina 

Humánkapcsolati Irodavezető ügyintéző 



Pokornyi Viktória Humánkapcsolati Irodavezető 

Körmendiné dr.  Mango!  Krisztina ügyintéző
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JELENLÉTIN 

Készült:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Ajánlatkérőnek a 

„Vállalkozási szerződés keretében kvantitatív adatok gyűjtése és elemzése tevékenység végzése" 

eljárásban a Polgármesteri Hivatal  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.)  III.  ern. 324.  sz. 

helyiségében megtartott beérkezett ajánlatok bontásáról. 

2021.  május  31. 13.00  óra 

Ajánlattevő nem jelent meg a bontáson. 

Ajánlatkérő részéről jelen vannak: 
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BUDAPEST  FŐVÁROS  FM.  KERÜLET I 
józsentÄRcesi poLGÁRmEsniti I HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI COECYOSETÄLY 

HIVATAL HUMÁNKAPCSOLATI IRODA 

Jegyzőkönyv 

A  „Vállalkozási szerződés keretében kvantitatív adatok gyűjtése és elemzése tevékenység 
végzése"tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban az ajánlattételi 
felhívásban megjelölt  2021.  május  31.  napjáig  1  ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. 

Budapesti Szakpolitikai Elemző Intézet Kft.  (1074 Budapest,  Dohány  u. 84., 
adószáma:  14525991-2-42) 

Budapesti Szakpolitikai Elemző Intézet Kft.  (1074 Budapest,  Dohány  u. 84.,  adószáma: 
14525991-2-42)  ajánlata  10  óra  30  perckor lezárt borítékban érkezett. Az ajánlat elkésett; egy 
olyan adatkérő lapot tartalmazott, amely nem értelmezhető egyértelműen; továbbá nem 
tartalmazta az óradíjat az ajánlattételi felhívás  3.  számú mellékletét képező feladat-
meghatározás  111/1-4.  pontjaiban meghatározott feladatokra. 

Az Ajánlattevő által benyújtott Ajánlat tekintetében az alábbi hiányosságok miatt -  2021. 
június 1-jén kelt, Hiánypótlás tárgyban az Ajánlatkérő által megküldött levélben foglaltakra 
tekintettel- az Ajánlattevő  2021.  június 03-án megküldte hiánypótlását. 

A  benyújtott Ajánlattal kapcsolatban megfogalmazott hiányosságok: 

az ajánlattevő ajánlata elkésve,  10  óra  30  perckor érkezett meg, melyre vonatkozóan 
nem nyújtott be igazolási kérelmet az ajánlattevőnek fel nem róható okra hivatkozva 
(ajánlattételi felhívás  12.  pontja értelmében az ajánlattételi határidő:  2021.  május  31. 
napja  10.00  óra); 
az ajánlat nem tartalmazta külön az óradíjat az ajánlattételi felhívás  3.  számú 
mellékletét képező feladat-meghatározás III/14. pontjaiban meghatározott 
feladatokra, továbbá külön az ajánlattételi felhívás  3.  számú mellékletét képező 
feladat-meghatározás  111/5.  pontjában meghatározott záró jelentés (tanulmány) 
elkészítésére (ajánlattételi felhívás  4.  pontja értelmében: az ajánlattevőnek ajánlatot 

• kell adnia az ajánlattételi felhívás  3.  számú mellékletét képező feladat-meghatározás 
111/1-4.  pontjaiban meghatározott feladatokra óradíj formájában, továbbá az 
ajánlattételi felhívás  3.  számú mellékletét képező feladat-meghatározás  111/5. 
pontjában meghatározott záró jelentés (tanulmány) elkészítésére egy ősszegben); 
az ajánlat részét képező „kiegészítés az ajánlathoz a munka elvégzéséhez szükséges 
adatigénnyel kapcsolatban" kifejtésre szorult annak értelmezése, hogy mit jelentenek a 
lakosság körében „az összes lakás száma az épületben" és az „önkormányzati lakások 
száma az épületben" kitételek. 

Az Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőben eleget tett.  A  hiánypótolt 
pályázati anyag a feladat-meghatározás  111/1-4.  pontjaiban meghatározott feladatokra 
vonatkozóan bruttó  6.350  Ft/óra, a feladat-meghatározás  111/5.  pontjában meghatározott záró 
Jelentés (tanulmány) elkészítésére vonatkozóan bruttó  1.117.600 Ft  ajánlati árat tartalmaz. 
Az Ajánlat a formai követelményeknek a hiánypótlást követően megfelel. 

12g 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 2459-2100 
www,jozsefvaros.hu 
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BUDAPEST  FOS/ARDS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI 

HIVATAL 
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI ÜGYÖSZTÁLY 

HUMÁNKAPCSOLATI IRODA 

Tekintettel arra, hogy az ajánlattételi határidőben  1  érvényes ajánlat érkezett, az Előkészítő 
Bizottság megállapítja,  bogy  Vállalkozási szerződés keretében kvantitatív adatok gyűjtése és 
elemzése tevékenység végzése"tárgyu, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás 
nyertes ajánlattevője a Budapesti Szakpolitikai Elemző Intézet Kft.  (1074 Budapest,  Dohány 
ü. 84.,  adószáma;  14525991-2-42). 

Budapest, 2021. 06.07. 

thctioviCS-I., Lk-1
,

 

   

      

Hör ich  Szilvia dr. Melegh Mónika 
ügyosztályvezető irodavezető 

Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály Jogi Iroda 
Előkészítő Bizottság Előkészítő Bizottság 

tagja tagja 

Pokomyi Viktória 
irodavezető 

Humánkapcsolati Iroda 
Előkészítő Bizottság 

tagja 

E  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 22 459-2100 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ DÉS 

amely létrejött egyrészről 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
székhelye: 1082 Budapest,  Baross utca  63-67. 
képviseli: Pikó  Andras  polgármester 
adószáma: 15735715-2-42 
törzskönyvi azonosító szám: 735715 
bankszámlaszám: 11784009-15508009 
KSH statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01 
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről 

Pipai Áron Gergely egyéni vállalkozó 

székhelye:  1086 Budapest,  Blaha Lujza  u. 36. 
adószáma:  66259105-1-42 
bankszámlaszám: 
statisztikai számjele:  66259105591123101 

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) a továbbiakban - együttesen Felek - között az 
alábbi feltételek mellett: 

1. A  szerződés tárgya: 
1.1. A  Megrendelő célja az Európai Bizottság  anal (Grant Agreement) 963286  számmal a 

Befogadó óvodák  c.  finanszírozott projekt kommunikációs tevékenységéhez 
kapcsolódóan videók készítése a projekt egyes stádiumainak dokumentálása. 
Ennek érdekében a Megrendelő az ajánlattevők részére közvetlenül megküldött 
ajánlattételi felhívással „Vállalkozási szerződés keretében kommunikációs 
tevékenység végzése" tárgyban közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési 
eljárást indított. Az eljárásban Vállalkozó adta a legkedvezőbb ajánlatot. Vállalkozó 
ajánlata jelen szerződés  1.  sz. mellékletét képezi. 

1.2.  Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja, hogy a 
„Vállalkozási szerződés keretében kommunikációs tevékenység végzése" tárgyban 
tevékenységet végez a jelen vállalkozási szerződés megkötését megelőzően lefolytatott, 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás ajánlattételi felhívás feladat-
meghatározásban foglaltak szerint, melynek eredményeképpen elkészült  videos 
anyagokat videók tárolására  es  megnyitására alkalmas adathordozón köteles a 
Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Az ajánlattételi felhívás feladat-meghatározása 
jelen szerződés  2.  sz. mellékletét képezi. 

1.1.  Vállalkozó jelen szerződés szerinti feladatait a megrendelői érdekeknek megfelelően, 
felelősségteljesen köteles teljesíteni. 

2. A  Teljesítési határidő • 
2.1. Teljesítési határidő:  A  Vállalkozó a szerződés tárgyát képező feladatok ellátását a 

szerződés hatálybalépésének napjával kezdi és  2022.  december  31.  napjáig kell 
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maradéktalanul elvégeznie, az elkészített videós anyagokat a Megrendelőnek átadnia. 
A  szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba. 

2.2. Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a szerződés OEteljesítésével 
késedelembe esik, úgy a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni.  A  késedelmi 
kötbér mértéke a késedelembe esés napjától kezdve naponta a nettó vállalkozói díj 
1%-a, de  legfeljebb a nettó vállalkozói díj  10%-a. A  késedelmi kötbér összege 
esedékessé válik,  ha  a késedelem megszűnik; vagy  ha  a kötbér eléri a kikötött 
legmagasabb mértéket. Amennyiben Vállalkozó késedelme meghaladja a  10  naptári 
napot, Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

2.3.  Amennyiben a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondja (súlyos 
szerződésszegés  5.8.  pontban meghatározott eseteiben), vagy,  ha  a teljesítés olyan 
okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul, a Vállalkozó meghiúsulási kötbér 
megfizetésére köteles.  A  meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj  10%-a. A 
meghiúsulási kötbér a teljesítés meghiúsulásával, illetve az azonnali hatályú felmondás 
Vállalkozóval történő közlésével válik esedékessé. 

2.4. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó neki felróható hibás teljesítése 
esetén a Megrendelő a hiba kijavításáig a késedelmi kötbérrel megegyező mértékű 
kötbérre jogosult.  A  hibás teljesítés esetére kikötött kötbér esedékessé válik a kifogás 
közlésével, illetve a késedelemre vonatkozó szabály szerint. 

2.5. A  Megrendelőnek jogában  all  a késedelmi, illetve a hibás teljesítési kötbért az 
esedékes vállalkozói díjba beszámítani. 

2.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának 
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér megfizetése 
nem mentesít a teljesítés alól. 

3. A  vállalkozói díj, fizetési feltételek 
3.1. A  Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott feladatok szerződésszerű 

elvégzéséért nettó  4.000.000.-Ft  +  0%  ÁFA, azaz Négymillió forint +  0%  ÁFA, 
mindösszesen bruttó  4.000.000.- Ft  összegű vállalkozói díj illeti meg.  A  vállalkozói 
díj a teljesítési véghatáridőre prognosztizált,  fix  összegű átalánydíj, amely a jelen 
szerződés tárgyát képező feladatok végrehajtásához szükséges teljes összeget 
tartalmazza, azon túlmenően Vállalkozó semmilyen jogcímen ellenértékre, 
költségtérítésre nem jogosult. 
Vállalkozó teljesítése akkor szerződésszerű,  ha  a Vállalkozó a jelen szerződésben 
meghatározott feladatokat teljes körűen elvégezte, a feladatok elvégzése során 
készített valamennyi kommunikációs anyagot átadja a Megrendelő részére.  A  számla 
kibocsátásának feltétele a Megrendelő által kiállított, kifogást nem tartalmazó 
teljesítésigazolás, amely a számla mellékletét képezi. 
A  Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének igazolására Dr. Erőss  Gabor 
alpolgármester jogosult. 

Megrendelő a vállalkozói díjat az alakilag és tartalmilag hibátlan számla befogadását 
követő  15  napon belül, banki átutalással Vállalkozó .....vezetett számú 
bankszámlájára fizeti meg. 



3.2.  Megrendelő előleget nem fizet, a Megrendelő a részszámlázás lehetőségét nem 
biztosítja. 

4. Kapcsolattartás 
Felek jelen szerződés teljesítése során felmerült kérdésekben az alábbiakban megnevezett 
személyek útján tartják a kapcsolatot. 

Megrendelő részéről kapcsolattartó: 
név: Dr. Eröss Gábor alpolgármester 

Vállalkozó részéről kapcsolattartó: 
név: Pápai Áron Gergely egyéni vállalkozó 
Telefonszám: 
E-mail: 

5. A  felek jogai és kötelezettségei: 
5.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy feladatait a hatályos jogszabályi 

rendelkezések alapján, a tőle elvárható minőségben, megfelelő szakmai gondossággal, 
a legjobb tudása szerint teljesíti a Megrendelő érdekeinek figyelembe vételével. 

5.2. A  Vállalkozó szavatolja, hogy rendelkezik a szerződésben meghatározott feladatok 
ellátásához szükséges képesítéssel is eszközökkel  Cis  ezeknek a feltételeknek a 
szerződés teljes időtartama alatt meg fog felelni. Vállalkozó alvállalkozót kizárólag a 
Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával alkalmazhat. Vállalkozó a jogosan 
igénybe vett alvállalkozói magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. Az 
alvállalkozó jogosulatlan igénybe vétele esetén a Vállalkozó felelős mindazokért a 
károkért is, melyek igénybevételük nélkül nem következtek volna be. 

5.3. Vállalkozó az általa végzett tevékenységért felelősséget vállal. Vállalkozó helytállni 
tartozik Megrendelő irányába a Vállalkozónak felróható okból okozott kárért is. 

5.4.  Vállalkozó a jelen szerződésben feltüntetett adataiban bekövetkezett változást a 
Megrendelővel megfelelő időben,  de  legkésőbb  5  munkanapon belül, írásban köteles 
közölni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felel. 

5.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés szerinti feladat ellátása során 
tudomására jutott adatok, tények, információk tekintetében titoktartási kötelezettség 
terheli, mely alól jelen szerződés megszűnését követően sem mentesül. Vállalkozó a 
szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat, információkat kizárólag a 
Megrendelő jóváhagyásával hozhatja harmadik személy vagy hatóság tudomására.  A 
jelen szerződés alapján elkészített tanulmányok nyilvánosságra hozatalához a 
Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. 

5.6. A  Szerződő felek kötelesek a szerződés időtartama alatt folyamatosan, a jóhiszeműség 
és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködni. Ennek 
megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen szerződésben foglaltak 
teljesítéséről, hanem minden olyan számottevő kérdésről; amely a szerződés 
teljesítésére kihatással lehet. 



Amennyiben bármelyik Fél megszegi a tájékoztatási és együttműködési 
kötelezettségét, köteles a másik Fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott 
károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni. 

5.7.  Vállalkozó köteles jelen szerződésben meghatározott feladatait a Megrendelő 
utasításainak megfelelően ellátni. Vállalkozó amennyiben a megrendelésnek nem, 
vagy nem teljes mértékben tesz eleget, a vonatkozó utasításokban foglaltaktól 
szándékosan vagy gondatlanul eltér, és ezáltal nem megfelelő minőségben végzi el a 
feladatot vagy Megrendelő részéről a feladat elvégzésével szemben bármilyen jogos 
kifogás merül fel, úgy Vállalkozó köteles a feladatot hibátlanul újból, díjmentesen 
elvégezni. 

5.8. Jelen szerződést bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén — írásban — 
felmondhatja azonnali hatállyal. 

Megrendelő részéről súlyos kötelezettségszegésnek minősül: 
Vállalkozó szerződésszerű teljesítése ellenére  30  napos késedelembe esik a vállalkozói 
díj kifizetésével és azt a Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem fizeti meg. 

Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: 
A  teljesítési határidő  15  napon túli késedelmes teljesítése, 
Vállalkozó jelen szerződés szerinti valamely kötelezettségét hibásan teljesíti és 
amennyiben a hiba orvosolható -, azt a Megrendelő által a jelen szerződés 
szerint meghatározott póthatáridőre sem teljesíti szerződésszerűen; 
A  Megrendelő érdekeivel ellentétes magatartás tanúsítása, 
Titoktartási és/vagy adatvédelmi kötelezettség megszegése. 

5.9.  Vállalkozó kijelenti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.  (XII.31.) Korm. rendelet  50.  §  (la)  bekezdésére figyelemmel, hogy 
átlátható szervezet, és az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  1.§ 4. 
pontjában és  41.  §  (6)  bekezdésében foglaltakra figyelemmel a nemzeti vagyonról 
szóló  2011.  évi CXCVI. törvény  3.  §  (1)  bekezdése  1.  pontjában foglaltaknak 
megfelel. 

5.10.  Felek rögzítik, hogy  a  jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően  is, 
kölcsönösen betartják  a  hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, 
ideértve különösen,  de  nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló  2011.  évi CXII. törvény („Infotv."), valamint  a 
természetes személyeknek  a  személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint  a  95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és  a  Tanács  (EU)  2016/679. 
számú rendelet („GDPR") rendelkezéseit. 

Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR  5.  cikk (I) bekezdés  b)  pontja alapján 
kifejezetten jogszerűnek tekintik a jelen szerződés alapján a másik fél rendelkezésére 
bocsátott személyes adatoknak a másik szerződő fél általi kezelését, amely célból és 
mértékben ez az adatkezelés a jelen szerződés teljesítéséhez a másik félnek szükséges. 
Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben megadott adatok a valóságnak 
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megfelelnek, illetve harmadik személy személyhez fűződő vagy egyéb jogait, illetve 
jogszabály által védett érdekeit nem sértik. 

•Felek rögzítik, hogy a személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatos 
kötelezettségek a Vállalkozó részéről a teljesítésben közreműködőkre is megfelelően 
vonatkoznak. 

5.11.  Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a 
jelen szerződés teljesítéseként átadott dokumentumok felhasználását akadályozza vagy' 
korlátozza. Amennyiben a Vállalkozó valamely harmadik személy védett jogait 
sértené, mentesíti a Megrendelőt a kárigény alól  es  vállalja a jogsértésből eredő 
felelősséget. 
Amennyiben a szerződés teljesítése avast szerzői jogi védelemmel rendelkező 
szellemi alkotás keletkezik, a Vállalkozó annak védelméből eredő vagyoni jogokat 
jelen szerződés alapján a Megrendelőre átruházza.  Ha  a vagyoni jog átruházását 
jogszabály kizárja, akkor a szellemi alkotásnak kizárólagos és korlátlan (területi 
korlátozás nélküli, határozatlan idejű), minden ismert felhasználási módra vonatkozó, 
harmadik személyre átengedhető, az átdolgozási jogot is magában foglaló 
felhasználási joga minden külön díjazás nélkül a Megrendelőt illeti meg. 
Felek kijelentik, hogy a Vállalkozó által átadott valamennyi dokumentáció/termék 
vagyoni jogainak ellenértékeként megfizetett  3.1.  pontban rögzített vállalkozói díjat 
arányosnak tekintik a szerzői jogról szóló  1999.  évi LXXVI. törvény  16.§ (4) 
bekezdésében foglaltak szerint. Vállalkozó kifejezetten lemond az átruházott vagyoni 
jogai ellenértékeként a  3.1.  pontban rögzített vállalkozói díj összegén felüli egyéb 
igényről. 

6.  Vegyes rendelkezések 
6.1. A  jelen szerződés bármilyen módosítása kizárólag írásban, mindkét fél által aláírva 

érvényes. 

6.2. Felek rögzítik, hogy Megrendelő és Vállalkozó képviselője a jelen Szerződés 
megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek. Vállalkozó fentieken kívül 
kijelenti azt is, hogy Magyarországon bejegyzett, működő gazdasági társaság, amely 
nem áll sem csőd-, sem felszámolási, sem végelszámolási eljárás hatálya alatt. 

6.3. A  jelen vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. törvény és a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései irányadóak. 

6.4. Felek a jelen vállalkozási szerződésből eredő vitás kérdéseket elsősorban békés 
módon, közös egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. Annak eredménytelensége esetén 
fordulnak az általános szabályok szerint hatáskörrel  es  illetékességgel rendelkező 
bírósághoz. 

6.5.  Jelen szerződés megkötése beszerzési eljárás eredménye. Jelen szerződést a Felek a 
Polgármester -  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-

 

testülete feladat-és hatáskörét gyakorolva meghozott számú döntése alapján 
kötik meg. 



Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt  5  egymással egyező, eredeti példányban jóváhagyólag írták alá. 

Budapest, 2021. „..." , 2021. „..." 

Budapest  Főváros VIII. kerület Pápai Áron Gergely 
Józsefvárosi Önkormányzat egyéni vállalkozó 

Képviseletében Vállalkozó 
Pikó András 
polgármester 
Megrendelő 

Jogi szempontból] ellenjegyzem: 
Budapest, 2021  

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 

nevében és megbízásából 

Dr. Melegh Mónika 
aljegyző 

Fedezete:  22010  címen  Budapest, 2021  
Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Hörich  Szilvia 
gazdasági vezető 



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ DÉS SZERZŐ DÉS 

amely létrejött egyrészről 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
székhelye: 1082 Budapest,  Baross utca  63-67. 
képviseli: Pikó András polgármester 
adószáma: 15735715-2-42 
törzskönyvi azonosító szám: 735715 
bankszámlaszám: 11784009-15508009 
KSH statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01 
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről 

Budapesti Szakpolitikai Elemző Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhelye:  1074 Budapest,  Dohány utca  84.2. em. 16. 
képviseli: Scharle Ágota ügyvezető 
cégjegyzékszáma:  01-09-907844 
adószáma:  14525991-2-42 
bankszámlaszám: 
statisztikai szárnjele:  14525991-7220-113-01 

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) a továbbiakban - együttesen Felek - között az 
alábbi feltételek mellett: 

1. A  szerződés tárgya: 
1.1. A  Megrendelő célja az Európai Bizottság által  (Grant Agreement) 963286  számmal a 

Befogadó óvodák  c,  finanszírozott projekt céljainak megvalósulása érdekében a már 
meghozott integrációs intézkedések hatásainak mérése, illetve a később meghozandó 
integrációs intézkedések megalapozásához szükséges felmérések elvégzése. 
Ennek érdekében a Megrendelő az ajánlattevők részére közvetlenül megküldött 
ajánlattételi felhívással „Vállalkozási szerződés keretében kvantitatív adatok gyűjtése is 
elemzése tevékenység" tárgyban közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást 
indított. Az eljárásban Vállalkozó adta a legkedvezőbb ajánlatot. Vállalkozó ajánlata 
Jelen szerződés  1.  sz. mellékletét képezi. 

1.1.  Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja, hogy a 
„kvantitatív adatok gyűjtése és elemzése tevékenység" tárgyban tevékenységet végez a 
jelen vállalkozási szerződés megkötését megelőzően lefolytatott, közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás ajánlattételi felhívás feladat-meghatározásban 
foglaltak szerint. Az ajánlattételi felhívás feladat-meghatározása jelen szerződés  2.  sz. 
mellékletét képezi. 

1.2.  Vállalkozó jelen szerződés szerinti feladatait a megrendelői érdekeknek megfelelően, 
felelősségteljesen köteles teljesíteni. 

2. Teljesítési határidő, kötbér 
2.1. Teljesítési határidő:  A  Vállalkozó a szerződés tárgyát képező feladatokat a szerződés 

hatálybalépésének napjától  2022.  december  31.  napjáig latja el.  A  szerződés mindkét 
fél általi aláírás napján lép hatályba.  A  szerződés  2.  sz. melléklet  11U2.  pont szerinti 
feladatokat a Vállalkozónak  2021.  szeptember  30.  napjáig kell maradéktalanul 
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elvégeznie.  A  szerződés  2.  sz. melléklet  111/5.  pont szerinti záró jelentést (tanulmányt) 
a Vállalkozó  2022.  november  30.  napjáig köteles a Megrendelő részére átadni. 

2.2.  Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a szerződés  2.2.  pontban 
meghatározott befejezési határidőt  (2022.  november  30.)  késedelmesen teljesíti, úgy a 
Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni.  A  késedelmi kötbér mértéke a 
késedelembe esés napjától kezdve naponta a záró jelentés (tanulmány) elkészítése  3.1. 
pontban meghatározott nettó ellenértékének  1%-a, de  legfeljebb  15%-a. A  késedelmi 
kötbér összege esedékessé válik,  ha  a késedelem megszűnik; vagy  ha  a kötbér eléri a 
kikötött legmagasabb mértéket. Amennyiben Vállalkozó késedelme meghaladja a  15 
naptári napot, Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

2.3.  Amennyiben a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondja (súlyos 
szerződésszegés  5.8.  pontban meghatározott eseteiben), vagy,  ha  a teljesítés olyan 
okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul, a Vállalkozó meghiúsulási kötbér 
megfizetésére köteles.  A  meghiúsulási kötbér mértéke a záró jelentés (tanulmány) 
elkészítése  3.1.  pontban meghatározott nettó ellenértékének  15%-a. A  meghiúsulási 
kötbér a teljesítés meghiúsulásával, illetve az azonnali hatályú felmondás 
Vállalkozóval történő közlésével válik esedékessé. 

2.4. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó neki felróható hibás teljesítése 
esetén a Megrendelő a hiba kijavításáig a késedelmi kötbérrel megegyező mértékű 
kötbérre jogosult.  A  hibás teljesítés esetére kikötött kötbér esedékessé válik a kifogás 
közlésével, illetve a késedelemre vonatkozó szabály szerint. 

2.5. A  Megrendelőnek jogában áll a késedelmi, illetve a hibás teljesítési kötbért az 
esedékes vállalkozói díjba beszámítani. 

2.6.  Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának 
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér megfizetése 
nem mentesít a teljesítés alól. 

3. A  vállalkozói díj, fizetési feltételek 
3.1.A  Vállalkozót a jelen szerződés  2.  sz. melléklet  111/1-4.  pontjaiban meghatározott 

feladatok szerződésszerű elvégzéséért  5.000.-Ft  + ÁFA, mindösszesen bruttó  6.350.-
Ft,  azaz bruttó Hatezerháromszázötven forint összegű óradíj figyelembevételével 
jogosult vállalkozói díjra tételes óraelszámolás alapján, maximum  14  munkanap  (214 
óra) időtartamban, a bruttó  2.540.000.-Ft (2.000.000.-Ft  + ÁFA) keretösszegen belül. 
A  Vállalkozó továbbá a bruttó  2.540.000.-Ft  keretösszegen belül a szerződés  2.  sz. 
melléklet  111/5.  pontjában meghatározott záró jelentés (tanulmány) elkészítéséért 
880.000.-Ft  + ÁFA, azaz Nyolcszáznyolcvanezer forint + ÁFA, mindösszesen bruttó 
1.117.600.- Ft  összegű vállalkozói díjra jogosult.  A  fenti keretösszeg erejéig az óradíj 
és a tételes óraelszámolás alapján megállapított vállalkozói díjon, továbbá a záró 
jelentés (tanulmány) elkészítésének ellenértékeként megállapított vállalkozói díjon 
túlmenően Vállalkozó semmilyen jogcímen nem jogosult további ellenértékre, 
költségtérítésre a szerződés tárgyát képező feladatok elvégzéséért. 
Vállalkozó köteles kéthavonta írásos beszámolót készíteni és a Megrendelő részére 
átadni az általa elvégzett, jelen szerződés  2.  sz. melléklet  111/1-4.  pontjaiban 
meghatározott feladatokról, amely tartalmazza a tételes óraelszámolást is.  A 
Vállalkozó ezen írásos beszámoló Megrendelő általi elfogadását követően jogosult 



kéthavonta számlát kibocsátani.  A  számla melléklete a Megrendelő által kiállított, 
kifogást nem tartalmazó teljesítésigazolás. 

A  szerződés  2.  sz. melléklet III/5. pontjában meghatározott záró jelentés (tanulmány) 
elkészítéséért járó vállalkozói díjról a számlát a Vállalkozó a záró jelentés (tanulmány) 
Megrendelő általi átadását követően jogosult kiállítani.  A  számla kibocsátásának 
feltétele ebben az esetben is a Megrendelő által kiállított, kifogást nem tartalmazó 
teljesítésigazolás, amely a számla mellékletét képezi. 

A  Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének igazolására  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi önkormányzat részéről, Dr. Erőss Gábor alpolgármester jogosult. 

Megrendelő a számla ellenértékét az alakilag  es  tartalmilag hibátlan számla 
befogadását követő  15  napon belül, banki átutalással Vállalkozó .....vezetett 

számú bankszámlájára fizeti meg. 
A  Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező feladatok elvégzésének ellenértékéről 

számlát a  3.1.  pontban meghatározott keretösszeg kimerüléséig állíthat ki. 

3.2.  Megrendelő előleget nem fizet. 

4. Kapcsolattartás 
Felek jelen szerződés teljesítése során.  felmerült kérdésekben az alábbiakban megnevezett 
személyek útján tartják a kapcsolatot. 

Megrendelő részéről kapcsolattartó: 
név: Dr. Eröss Gábor alriolgánnester 

_ 

Vállalkozó részéről kapcsolattartó: 
név: 
Telefonszám: 
E-mail: 

5. A  felek jogai és kötelezettségei: 
5.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy feladatait a hatályos jogszabályi 

rendelkezések alapján, a tőle elvárható minőségben, megfelelő szakmai gondossággal, 
a legjobb tudása szerint teljesíti a Megrendelő érdekeinek figyelembe vételével. 

5.2. A  Vállalkozó szavatolja, hogy rendelkezik a szerződésben meghatározott feladatok 
ellátásához szükséges képesítéssel  es  eszközökkel  cis  ezeknek a feltételelcnek a 
szerződés teljes időtartama alatt meg fog felelni. Vállalkozó alvállalkozót kizárólag a 
Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával alkalmazhat. Vállalkozó a jogosan 
igénybe vett alvállalkozói magatartásáért ugy.  felel, mintha maga járt volna el. Az 
alvállalkozó jogosulatlan igénybe vétele esetén a Vállalkozó felelős mindazokért a 
károkért is, melyek igénybevételük nélkül nem következtek volna be. 

5.3. Vállalkozó az általa végzett tevékenységért felelősséget vállal. Vállalkozó helytállni 
tartozik Megrendelő irányába a Vállalkozónak felróható okból okozott kárért is. 
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5.4.  Vállalkozó a jelen szerződésben feltüntetett adataiban bekövetkezett változást a 
Megrendelővel megfelelő időben,  de  legkésőbb  5  munkanapon belül, írásban köteles 
közölni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felel. 

5.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés szerinti feladat ellátása során 
tudomására jutott adatok, tények, információk tekintetében titoktartási kötelezettség 
terheli, mely alól jelen szerződés megszűnését követően sem mentesül. Vállalkozó a 
szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat, információkat kizárólag a 
Megrendelő jóváhagyásával hozhatja harmadik személy vagy hatóság tudomására.  A 
jelen szerződés alapján elkészített tanulmányok nyilvánosságra hozatalához a 
Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. 

5.6. A  Szerződő felek kötelesek a szerződés időtartama alatt folyamatosan, a jóhiszeműség 
és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködni. Ennek 
megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen szerződésben foglaltak 
teljesítéséről, hanem minden olyan számottevő kérdésről, amely a szerződés 
teljesítésére kihatással lehet. 

Amennyiben bármelyik Fél megszegi a tájékoztatási és együttműködési 
kötelezettségét, köteles a másik Fél ebből származó  karat  a szerződésszegéssel okozott 
károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni. 

5.7. Vállalkozó köteles jelen szerződésben rdeghatározott feladatait a Megrendelő 
utasításainak megfelelően ellátni. Vállalkozó amennyiben a megrendelésnek nem, 
vagy nem teljes mértékben tesz eleget, a vonatkozó utasításokban foglaltaktól 
szándékosan vagy gondatlanul eltér, és ezáltal nem megfelelő minőségben végzi el a 
feladatot vagy Megrendelő részéről a feladat elvégzésével szemben bármilyen jogos 
kifogás merül fel, úgy Vállalkozó köteles a feladatot hibátlanul újból, díjmentesen 
elvégezni. 

5.8. Jelen szerződést bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén — írásban — 
felmondhatja azonnali hatállyal. 

Megrendelő részéről súlyos kötelezettségszegésnek minősül: 
Vállalkozó szerződésszerű teljesítése ellenére  30  napos késedelembe esik a számla 
ellenértékének kifizetésével és azt a Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem 
fizeti meg. 

Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: 
- A 2.1.  pontban rögzített bármely teljesítési határidő  15  napon túli késedelmes 

teljesítése, 
Vállalkozó jelen szerződés szerinti valamely kötelezettségét hibásan teljesíti és 
amennyiben a hiba orvosolható -, azt a Megrendelő által a jelen szerződés 
szerint meghatározott póthatáridőre sem teljesíti szerződésszerűen; 
A  Megrendelő érdekeivel ellentétes magatartás tanúsítása, 
Titoktartási és/vagy adatvédelmi kötelezettség megszegése. 

5.9.  Vállalkozó kijelenti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.  (XII.31.) Korm. rendelet  50.  §  (la)  bekezdésére figyelemmel, hogy 
átlátható szervezet, és az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  1.§ 4. 

G7-) 



pontjában és  41.  §  (6)  bekezdésében foglaltakra figyelemmel a nemzeti vagyonról 
szóló  2011.  évi CXCVI. törvény  3.  §  (1)  bekezdése  1.  pontjában foglaltaknak 
megfelel. 

5.10.  Felek rögzítik, hogy  a  jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően  is, 
kölcsönösen betartjßc  a  hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, 
ideértve különösen,  de  nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló  2011,  évi CXII. törvény („Infotv."), valamint  a 
természetes személyeknek  a  személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről  is  az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint  a  95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és  a  Tanács  (EU)  2016/679. 
számú rendelet („GDPR") rendelkezéseit. 

Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR  5.  cikk  (1)  bekezdés  b)  pontja alapján 
kifejezetten jogszerűnek tekintik a jelen szerződés alapján a másik fel rendelkezésére 
bocsátott személyes adatoknak a másik szerződő fel általi kezelését, amely célból és 
mértékben ez az adatkezelés a jelen szerződés teljesítéséhez a másik félnek szükséges. 
Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben megadott adatok a valóságnak 
megfelelnek, illetve harmadik személy személyhez füződő vagy egyéb jogait, illetve 
jogszabály által védett érdekeit nem sértik. 

Felek rögzítik, hogy a személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatos 
kötelezettségek a Vállalkozó részéről a teljesítésben közremüködölcre is megfelelően 
vonatkoznak. 

5.11.  Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a 
jelen szerződés teljesítéseként átadott dokumentumok felhasználását akadályozza vagy 
korlátozza. Amennyiben a Vállalkozó valamely harmadik személy védett jogait 
sértené, mentesíti a Megrendelőt a kárigény alól  es  vállalja a jogsértésből eredő 
felelősséget. 
Amennyiben a szerződés teljesítése során szerzői jogi védelemmel rendelkező 
szellemi alkotás keletkezik, a Vállalkozó annak védelméből eredő vagyoni jogokat 
jelen szerződés alapján a Megrendelőre átruházza.  Ha  a vagyoni jog átruházását 
jogszabály kizárja, akkor a szellemi alkotásnak kizárólagos és korlátlan (területi 
korlátozás nélküli, határozatlan idejű), minden ismert felhasználási módra vonatkozó, 
harmadik személyre átengedhető, az átdolgozási jogot is magában foglaló 
felhasználási joga minden külön díjazás nélkül a Megrendelőt illeti meg. 
Felek kijelentik, hogy a Vállalkozó által átadott valamennyi dokumentáció/termék 
vagyoni jogainak ellenértékeként megfizetett  3.1.  pontban rögzített vállalkozói díjat 
arányosnak tekintik a szerzői jogról szóló  1999.  évi LXXVI. törvény  16.§ (4) 
bekezdésében foglaltak szerint. Vállalkozó kifejezetten lemond az átruházott vagyoni 
jogai ellenértékeként a  3.1.  pontban rögzített vállalkozói díj összegén felüli egyéb 
igényről. 

6.  Vegyes rendelkezések 
6.1.	 A  jelen szerződés bármilyen módosítása kizárólag írásban, mindkét fél által aláírva 

érvényes. 

6.2.  Felek rögzítik, hogy Megrendelő  es  Vállalkozó képviselője a jelen Szerződés 
megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek. Vállalkozó fentieken kívül 
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kijelenti azt is, hogy Magyarországon bejegyzett, működő gazdasági társaság, amely 
nem áll sem csőd-, sem felszámolási, sem végelszámolási eljárás hatálya alatt. 

6.3. A  jelen vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. törvény és a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései irányadóak. 

6.4. Felek a jelen vállalkozási szerződésből eredő vitás kérdéseket elsősorban békés 
módon, közös egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. An:yak eredménytelensége esetén 
fordulnak az általános szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bírósághoz. 

6.5. Jelen szerződés megkötése beszerzési eljárás eredménye. Jelen szerződést a Felek a 
Polgármester -  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

 

testülete feladat-és hatáskörét gyakorolva meghozott számú döntése alapján 
kötik meg. 

Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt  5  egymással egyező, eredeti példányban jóváhagyólag írták alá. 

Budapest, 2021. „..." 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

Képviseletében 
Pikó András 
polgármester 
Megrendelő 

Budapesti Szakpolitikai Elemző 
Intézet Kft. 

Képviseletében 
Scharle Agota ügyvezető 

Vállalkozó 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 
Budapest, 2021  

Czukkemé dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 

nevében és megbízásából 

Dr. Melegh Mónika 
aljegyző 

Fedezete:  22010  címen  Budapest, 2021  
Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Hörich  Szilvia 
gazdasági vezető 
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