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A  döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik: 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. TényállásTényállás is a döntés tartalminak részletes ismertetése 

A 108/2020(111.26.)  számú Polgármesteri Döntés értelmében az Önkormányzat pályázatot nyújtott be 
az Európai Bizottság Jogérvényesülési is Fogyasztópolitikai Főigazgatósága által meghirdetett RFC-
RDIS-DISC-AG-2020 számú felhívásra.  A  sikeres pályázást követően az Európai Bizottság tárnogatit-
si szerződést kötött  (Grant Agreement) 963286  számmal a Befogadó óvodák  c.  projekt finanszírozásá-

ra. 

A  projekt egyik tervezett eleme a projekt kommunikációs tevékenységének egy  Even  tartó ellátása 

havi rendszerességgel, mely magában foglalja a projekt kommunikációs stratégiájának kidolgozását, a 

helyi nyilvánossággal  es  az érintettekkel  yak)  egyUrtmüködés megtervezését, annak lebonyolítását, 

valamint a projekttel kapcsolatos üzenetek, javaslatok és észrevételek kidolgozását. 

A  várható költségigényre — nettó  4,800  e  Ft  — tekintettel a Józsefvárosi Önkormányzat Közbeszerzési 

ás Beszerzési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)  IX.  része szerinti beszerzési eljárás került le-
folytatásra. Tekintettel arra, hogy a jelen ügy nem éri cl a közbeszerzési értékhatárt, ezért az említett 
Szabályzat rendelkezései kerültek alkalmazásra. 

A  Szabályzat  20.1.  pontja alapján a közbeszerzési értékhatárt el nem érő árubeszerzésrök épitési beru-
házásról, szolgáltatás megrendeltséröl legalább három ajánlat bekérésével lehet dönteni, ezért az aján-
lattételi felhívás az alábbiakban felsorolt gazdasági szereplők részére került megküldésre: 



2. 

3. 
(Székhely: 
email cím 

1.  Kalalmta  77  Bt. — 
(Székhely:  1086 Budapest,  Szűz utca  5-7. 3. em. 25.) 
email címe 

Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőig  2021.  március  5., 12:00  óráig —  3 
darab pályázati anyag került megküldésre. Az ajánlatok elbírálásának értékelése a „legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatás" elve szerint történt. 

Ajánlattevők ajánlatainak bemutatása 

Ajánlattevő: Kalakuta  77  Bt.  (1086 Budapest,  Szűz utca  5-7. 3. em. 25.)  Az ajánlat a formai  es  tar-
talmi követelményeknek e2yaránt  me  felel. 

2021. 03. 04., 08:24 beérkezett ajánlat időpontja 

kommunikációs szakértelem beszerzése 220 000,-Ft érvényes 

Ajánlattevő: ajánlat a formai  es  tartalmi köve-

 

telményeknek egyaránt megfelel. 

 

Kadét Ernő Megjegyzés 

 

2021. 03. 05. 08:23 beérkezett ajánlat időpontja 

kommunikációs szakértelem beszerzése  300 000,-Ft érvényes 

Ajánlattev illinlea ajánlat a formai és tartalmi köve-
telménveknek eRyaránt  me  felel. 

2021. 03. 05., 10:58 

350 000,-Ft érvényes 

beérkezett ajánlat időpontja 

kommunikációs szakértelem beszerzése 

II.  A  beterjesztés indoka 

A  beszerzési eljárás eredményének és a nyertes ajánlattevőnek megállapítása érdekében szükséges, hogy 
a döntéshozó meghozza döntését. 
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Ill. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja, a „Komnunikticiós szakértelem beszerzése" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárás lefolytatása, az eljárás lezárása, eredmény kihirdetése, az eredményről szóló döntés 
meghozása. 
A  pénzügyi fedezet a  2021.  évi költségvetésröl szóló  5/2021. (11.25.) Ők. rendelet  5.2.  melléklete szerint a 
22010  címen rendelkezésre 

IV.  Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület  es  Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  Budapest  Főváros VIII. 
kertilet Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület  36/2014.  (Xl.  06.)  önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: SzMSz)  7.  melléklet  1.1.1.  pontja alapján a Költségvetési ás Pénzügyi Bizottság döntési 
hatáskörébe tartozik a beszervesi ügyekben az eredmény megállapítása. 

Józsefvárosi Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat  20.5.  pontja alapján az eljárást 
lezáró annak eredményét megállapító döntést a Bizottság hozza meg. 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséröl és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021. (1. 29.)  Kort», rendelet  1.  §-a értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavirus világjárvány követ-
kezményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének is életének megóvása érde-
kében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasztrófavédelemről is a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  év 
CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmnisa alapján veszélyhelyzetben a települési ön-
kormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja, Igy a döntés meg-
hozatalara a polgármester jogosult. 

Fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Mellékletek:  
I. sz. melléklet: ajärdattételi felhívás 
2.  sz. melléklet: szerződéstervezet 
3.52.  melléklet: jegyzőkönyv beérkezett ajánlatok értékeléséről 
4.  sz. melléklet: bontási jegyzőkönyv 
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Határozati javaslat 

Budapest  Főváros  V111.  kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületének 
..../2021.  ( ) számú határozata 

Eredmény megállapítása a ,Kommunikációs szakértelem beszerzése" tárgyú, közbeszerzési ér-
tékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

A  képviselő-testület 

1. eredményesnek nyilvánítja a „Kommunikációs szakértelem beszerzése" tárgyú, közbeszerzési ér-
tékhatárt el nem érő beszerzési eljárást; 

2. megállapítja, hogy a „Kommunikációs szakértelem beszerzése" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el 
nem érő beszerzési eljárásban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó, érvényes 
ajánlatot a Kalakuta  77  Bt. (székhely:  1086 Budapest,  Szűz utca  5-7. 3. em. 25.,  cégjegyzékszám: 
Cg.  01- 06-785299,  adószám:  23989500-1-42)  tette, ezért a Kalakuta  77  Bt., a nyertes ajánlattevő. 
Az elfogadott ajánlati  är:  bruttó  220.000  Ft/hó, ennek megfelelően a  2021.  március  10461 2022. 
március 10-ig terjedő időszakra  (12  hónap) összesen bruttó  2.640.000 Ft; 

3. az  1-2.  határozati pontok alapján felkéri a polgármestert a  2.  sz. melléklet szerinti vállalkozási szer
-ződés megkötésére. 

Felelős: Polgármester 
Határidő:  2021.  március  12. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Közbeszerzési és Pályázatkezelő Iroda 

Budapest, 2021.  március  8. 

 

 

Pikó András 
polgármester 
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AJÁNLATTÉTEL1FELHIVÁS 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat 

Ajánlatitéró közbeszerzési értékhatári  ei  nem érő beszerzési eljárása 

Beszerzési Szabályzat alappia 

I. Az ajánlatkerő neve, címe, telefon- is telefasszáma  (e-mail) 

hivatalos név:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat 

Postai cím:  1082 Budapest, Baron u. 63-67. 

Város:  Budapest Postai irányítószám:  1082 Ország: Magyarország 

Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet  *distal: 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Polgármesteri Hivatal 
Cím:  1082  Budapest, Baton  u. 63-67. 
1Capesolattartó projekt 
referens 

Telefon 

E-mtu 

IL A  szerződés tirgya 

Ajánlatkérő részére kommunikációs szakértelem beszerzése 

Tents  menovisig:  

A  „REC-RDIS-DISC-AG-2020 Befogadó óvodák"  close  projekt kommunikációs tevékenységének havi 
rendszerességü ellátása, mely magában foglalja a projekt kommunikkiós stratégiájának kidolgozását, a 
helyi nyilvánossággal  Es  az érintettekkel való együttműködés megtervezését, annak lebonyolitint, 
valamint a projekttel kapcsolatos üzenetek, javaslatok S észrevételek kidolgozását. 

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét,  bogy  a szerződéses összeg linanszirozása a fenti projekt keretének 
terhire történik 

IlL A  szerződés meghatározása 

Megbízási szerződés kommunikációs feladatok ellátására 

IV. A  sztrzödés időtartama vagy a teljesítés határideje 

2021.  március  IC.  napjától kezdődócn I év időtartamra. 

V. A  teljesítés helye 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal,  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

VL Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg i voaatkozti jogszabályokra hivatkozás 



Törvény égi ellenjegyzés: 
rii  v4,44 

Czukkerné dr. Peté 
Jegye 

tr, 
0, 
70.1 

Hő 
>eazcla öft4 0 ,1N2c 

Az Ajánlatkérő előleget nem fizet.  A  számlázás havonta történik, folyamatos teljesítésnek minősül az 
ÁFA tö ény szerint. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a nyertes Ajánlattevő, mint Megbízott részére a 
szerzódstervezetben foglalt feltételek szerint teljesít 

VII. Az ajánlatok  birdie  szempontja 

Ajánl érő a benyújtott ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ajánlat  Milan  szempont alapján értékeli. 

Ajánl kérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlati  är  meghatározásakor vegyen figyelembe 
mind4 olyan költsége' amely a fent részletezett feladatok teljesítésével összefügg. 

VIII. Az alkalmassági követelmények 

IX. Az ajánlattételi határidő 

2021.  mércius  5. 12:00  óra 

X. Az ajánlat benyújtásának helye 

Az ajánlatokat elektronikus úton kell benyújtani mail  címre. 

XI. Az ajánlatok benyújtásának módja: 

Az ajánlatot elektronikusan kell a megadott elérhetőségre az ajánlati határidő megtartásával benyújtani. 

Ajánlatkérő a beérkező ajánlatok felbontását és értékelését  2021  március  5.  napján végzi.  A  bontási 
eljárásról jegyzőkönyv készül. 

XII. A  szerződéskötés tervezett időpontja 

A  szerződéskötés tervezett időpontja:  2021.  március  10. 

Budapest, 2021.  február  26. 

2021 NC - 2. 
PilúrAndrin:  
Polgármestei 

oe; 
Pénzügyi  elle e on. 
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2. 1.44.42%.4.4_4 

Szerződésszám: 

MEGBÍZÁSI SZERZÖDÉS 

amely létrejött egyrészről 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
székhely: 1082 Budapest,  Baross utca  63-67. 
képviseli: Pikó  Andras  polgármester 
adószám: 15735715-2-42 
törzsszám: 735715 
bankszámlaszárn: 11784009-15508009 
statisztikai számjel:  15735715-8411-321-01 
mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó), 

másrészről 
Kalakuta  77  Bt. 
székhely:  1086 Budapest,  Szűz utca  5-7. 3. em. 25. 
cégjegyzékszám•  01-06-785299 
adószáma: 23989500-1-42 
bankszámlaszám:  11600006-00000000-57953595 
képviseli: MMMIIIMallgyvezetö 
mint Megbízott (továbbiakban: Megbízott), 

a továbbiakban együttesen Felek között az alábbi feltételek mellett: 

Előzmények 
Előzményként szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződéskötést megelőzően a  Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Onkorrnányzat, mint Megbízó a Közbeszerzési és Beszerzési 
Szabályzat  IX.  része szerinti beszerzési eljárást folytatott le, melynek nyertese a  ...J2021. 
(111.11.)  sz. polgármesteri határozat alapján Megbízott lett. 
Jelen megbízási szerződéssel Szerződő Felek a közöttük lefolytatott ajánlattételi is 
egyeztetési eljárásuk eredményeképpen létrejött megállapodásukat foglalják írásba. 

1. A  szerződés tárgya: 
A  Megbízó jelen szerződés alapján megbízza Megbízottat a REC-RDISC-DISC-AG-2020 
azonosító számú felhivisra benyújtott, „Befogadó óvodák a roma minőségi oktatásért" című,  
963286  azonosító számú projekttel kapcsolatos — a szerződés melléklete szerinti feladatleírás 
szerinti - kommunikációs feladatok ellátásával: 
1.1 A  szakmai vezetővel is az önkormányzat kommunikációs felelősével együttműködésben 

kidolgozza a projekt kommunikációs stratégiáját; 
1.2  Irányítja a projekt árintettjeit (szülök, pedagógusok, lakosság) célzó kommunikációt; 
1.3  Szorosan együttműködik az önkormányzat kommunikációs felelősével, vezető szerepet 

vállal az önkormányzat kommunikációs felületein megjelenő üzenetek kidolgozásában, 
javaslatok és észrevételeket tesz a  media  hangolásához; 

1.4  Folyamatosan, legalább heti egy alkalommal - szükség esetén sürübben — konzultál a 
projekt szakmai vezetőjével; a szakmai vezetőt tanácsokkal támogatja a projekt fontosabb 
mérföldköveinél; 

1.5  Kapcsolatot tart az óvodaigazgatóval és helyettesével, az oktatásért felelős 
alpolgármesterrel; 

1.6  Részt vesz a pedagógusokra, szülökre  es  lakossága irányuló konzultációs stratégia 
kidolgozásában és az őket célzó konzultációs fórumokon; 

1.7  Támogatja a projekt fókuszában álló célóvodák kommunikációját, ennek keretében 
felkésziti az intézményvezetőket, óvónőket; 



1.8  Szerepet vállal a helyi civilek és ismertebb közéleti szereplők támogatásának 
megnyerésében. 

1.9 A  projekt keretében felállítandó kommunikációs munkacsoport üléseit összehívja  es 
munkáját koordinálja. 

A  felsorolt feladatok tekintetében elvárás, hogy a kommunikációs tevékenységek 
maradéktalanul megfeleljenek a vonatkozó pályázati felhívásnak és elszámolási 
útmutatóknak.  A  feladat szabályszerű ellátásába beletartozik, hogy Megbízott a munkája 
végzéséhez szükséges speciális végrehajtási szabályokat bekérje Megbízótól, is a 
nyilvánossági elemeket végleges megvalósítás előtt Megbízóval leegyeztesse, az Európai 
Bizottság esetlegesen érkező tisztázó kérdéseit megválaszolja, valamint az elvégzett 
tevékenységeit a projektben kért formában dokumentálja. 

Megbízott a megbízást elfogadja. 
Felek rögzítik, hogy Megbízó, valamint a Megbízó hivatala (a  Budapest  VIII. kerület 
Józsefvárosi önkormányzat Polgármesteri Hivatala) a vele jogviszonyban álló 
alkalmazottakkal és köztisztviselőkkel a munkaköri kötelesség körében a jelen megbízási 
szerződésben rögzített feladat megfelelő ellátását nem tudja biztosítani, mert a feladat sajátos 
tudást, szakértelmet igényel a különböző érinteni csoportok kommunikációs igényeinek 
feltérképezésében, az ehhez illeszkedő kommunikációs eszközök megválasztásában valamint 
a releváns csatornák kiválasztásában. Megbízott által végzett tájékoztatás és nyilvánossággal 
kapcsolatos feladatok kizárólag  es  speciálisan az  1.  pontban meghatározott projekttel 
kapcsolatos feladatokra terjednek ki. 

2. A  megbízás tartama és megszűnése: 
2.1.A  Megbízott a jelen szerződés mellékletében és I. pontjában foglalt feladatokat  2022. 

március  10.  napjáig látja el, illetve fejezi be. 
2.2.Megbízott a megbízási szerződés mellékletében és I. pontjában meghatározott 

feladatokat a feladat ellátásához igazított helyszíneken, saját munkaeszközeivel, saját 
időbeosztása szerint,  de  a Megbízóval egyeztetve, a Megbízó által, esetileg, előzetesen 
megjelölt határidők betartásával végzi. Megbízott a megbízás teresítéséhez t resítési 
segédet nem vesz igénybe, feladatait a Megbízott képviselőj 
személyében köteles ellátni. 

2.3.A  szerződés akkor tekinthető teljesítettnek,  ha  a REC-RDISC-DISC-AG-2020 
azonosító számú felhívásra benyújtott, "Befogadó óvodák a roma minőségi oktatásért" 
című,  963286  azonosító számú Támogatási Szerződésben foglalt projekt lezárul, a 
záró kifizetési dokumentáció részeként benyújtott kötelező tájékoztatás és 
nyilvánosság  (5.  munkacsomag) teljesítésére vonatkozó beszámoló a Támogató uniós 
hatóság részéről elfogadásra került. 

2.4.A  megbízási szerződést bármelyik Fél bármikor,  15  napos határidővel, indoklási és 
kártérítési kötelezettség nélkül írásban, felmondhatja.  A  Megbízó felmondása esetén a 
Megbízott — a szerződésszegés esetét kivéve — arányos díjra tarthat igényt. 

2.5.Jelen szerződést bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén — írásban — 
felmondhatja azonnali hatállyal. Megbízó részéről súlyos szerződésszegésnek 
minősül,  ha  a Megbízott szerződésszerű teljesítése ellenére  30  napos késedelembe esik 
a megbízási díj kifizetésével  es  azt a Megbízott írásbeli felszólítását követően sem 
fizeti meg. Megbízott részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen,  ha  a 
Megbízó által megjelölt határidőt a Megbízott saját hibájából késedelmesen teljesíti; 
ha  a szerződésben vállalt feladatát felszólítás ellenére sem teljesíti; a Megbízó 
érdekeivel ellentétes magatartást tanúsít; titoktartási és/vagy adatvédelmi 
kötelezettségét megszegi. 
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3. A  megbízási dij: 

3.1.A  Megbízottat  a  jelen szerződés  1.  pontjában meghatározott feladatok maradéktalan és 
szetzfidésszedi ellátásáért  12  hónapon keresztül havi bruttó  220.000 Ft,  azaz bruttó 
kétszázhúszezer forint illeti meg, számla ellenében.  A  Megbízott kijelenti, hogy  a 
szerződés aláírásakor alanyi áfamentes.  A  Megbízó  a  megbízási díjat —  a  Megbízott 
által  a  szerződésben vállalt kötelezettségeinek maradéktalan teljesítése után — utólag,  a 
feladatai  el  végzését, valamint azok teljesítésének igazolását követően, az alakilag 
tartalmilag hibátlan számla befogadásától számított  15  napon belül utalja át  a 
Megbízott bankszámlájára. 

3.2.A  Megbízott  a  jelen szerződés szerinti feladatainak teljesítéséről minden hónap  10. 
napjáig írásbeli beszámolót készít  a  megelőző hónap teljesüléseiről, mely  a 
teljesitésigazolis kiállításának feltétele.  A  számlához  a  Megbízottnak mellékelnie kell 
a  Megbízó által kiállított teljesítésigazolást. 

3.3.Megbízon részéről  a 2.2.  pontban megjelölt személy  a  megbízás időtartama alatt akár 
személyesen, akár elektronikus úton történő kapcsolattartást vállal. 
Megbízó részéről kapcsolattart6: 
Telefon: 
E-mai 

3.4.A  Megbízott általi szerződésszerű teljesítés igazolására dr. Eross  Gabor 
alpolgármester jogosult. 

3.5.A  megbízási díj magában foglalja  a  Megbízottnak  a  szerződés teljesítésével 
kapcsolatosan felmerült valamennyi költségét,  a  Megbízott  a  megbízási díjon felül 
egyéb jogcímen sem díjazásra, sem egyéb ellenértékre  nein  tarthat igényt. 

4. A  felek jogai és kötelezettségei: 

4.1.Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy megbízotti teendőit  a  hatályos jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően,  a  Megbízó irányadó szabályzatait figyelembe véve, 
továbbá  a  REC-RDISC-DISC-AG-2020  program  útmutatóiban foglaltaknak, valamint 
a  mindenkor hatályos támogatási szerződésben meghatározott feltételeknek 
megfelelően,  a  tőle elvárható minőségben, megfelelő szakmai gondossággal,  a  legjobb 
tudása szerint teljesíti  a  Megbízó érdekeinek figyelembevételével. 

4.2.A  Megbízott szavatolja, hogy  a  szerződésben meghatározott feladat ellátására 
alkalmas, és  a  feladat ellátáshoz szükséges szakértelemmel ás eszközökkel 
rendelkezik. 

4.3.Megbizott amennyiben megbízatásának nem, vagy nem teljes mértékben tesz eleget, 
és ezáltal nem megfelelő minőségben végzi  el a  feladatait vagy Megbízó részéről  a 
feladat elvégzésével szemben bármilyen jogos kifogás merül fel, úgy Megbízott 
köteles  a  feladatait hibátlanul újból, díjmentesen elvégezni. 

4.4.Megbízott 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  sein  mentesül. Megbízott  a 
szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat, információkat kizárólag  a 
Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatja harmadik személy vagy hatóság 
tudomására. 

4.5.Felek  a  szerződés teljesítése érdekében kötelesek egymással együttmüldidni,  a 
feladatellátás során felmerült problémákat, hiányosságokat egymás felé haladéktalanul 
jelezni. 

4.6.Megbízott kőteles  a  Megbízó utasításait követni, melyek nem terjedhetnek ki  a 
tevékenység végzésének módjára vonatkozóan. 

4.7.Megbizott  a  megbízást felelősségteljesen köteles ellátni, felelősségére  a  Ptk. 
vonatkozó szabályai az irányadók.  A  megbízás ideje alatt köteles  a  munka során 
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felmerült problémákat haladéktalanul jelezni  a  Megbízó részére. Megbízott köteles  a 
tevékenységéről és az általa végzett feladatok állásáról  a  Megbízót folyamatosan 
tájékoztatni. 

4.8.Felek rögzítik, hogy kölcsönösen betartják  a  hatályos magyar és európai uniós 
adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen,  de  nem kizárólagosan az információs 
önrendelkezési jogról  es  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. 

4.9.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 főződő vagy egyéb jogait, illetve 
jogszabály által védett érdekeit nem sértik. 

4.10.A  jelen szerződés teljesítése során Megbízott által létrejött, szerzői jogi védelem alá 
eső alkotáson Megbízó területi korlátozás nélküli, kizárólagos  es  harmadik 
személynek (különösen az Európai Bizottságnak) átadható felhasználási jogot szerez. 
A  Megbízó jogot szerez továbbá az ilyen alkotás átdolgozására, angol nyelvre 
fordítására  is. A  Megbízó jelen szerződés alapján elkészített és átvett mű  mint  szellemi 
alkotás felett valamennyi vagyoni típusú szerzői jogot  a  jelen szerződésben megjelölt 
ellenszolgáltatás fejében megszerzi. Amennyiben  a  szerződés teljesítése során szerzői 
jogi védelemmel rendelkező szellemi alkotás keletkezik, annak kizárólagos és 
korlátlan (területi korlátozás nélküli,  a  mű teljes védelmi idejére szóló), minden ismert 
felhasználási módra vonatkozó felhasználási joga minden külön díjazás nélkül  a 
Megbízót illeti meg. Megbízott szavatolja, hogy  a  megbízás ellátása során harmadik 
személy védett jogait nem sérti. Amennyiben  a  Megbízott  a  megbízás teljesítése során 
esetlegesen bármely harmadik személy védett jogait sértené,  a  Megbízott mentesiteni 
köteles  a  Megbízót  a  kárigénnyel szemben és vállalja  a  jogsértésből eredő felelősséget. 

5.  Egyebek: 
5.1A  jelen szerződés, csak írásban módosítható, bontható fel, vagy szüntethető meg. 
5.2.Az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. tv.  41.  §  (6)  bekezdése, az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011.  (XII.  31.) 
Kormányrendelet  50.  §  (1a)  bekezdése, és a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi 
CXCVI. tv.  3.  §  (1) 1.  pontja alapján Megbízott a jelen megállapodás aláírásával 
nyilatkozik, hogy átlátható szervezetnek minősül. Megbízott a jelen bekezdésbe foglalt 
nyilatkozatában foglaltak változása esetén haladéktalanul köteles a változásokat a 
Megbízónak bejelenteni. Megbízott tudomásul veszi, hogy valótlan tartalmú 
nyilatkozat alapján kötött szerződést a Megbízó felmondja vagy —  ha  a szerződés 
teljesítésére még nem került sor — a szerződéstől eláll. 

5.3.A  jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó 
jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

5.4.Felek a jelen megbízási 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. 

5.5.Jelen szerződés  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Polgármesterének — a 
veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló  2011.  évi CXXVIII. tv.  46.  §  (4)  bekezdésében biztosított 
felhatalmazás alapján —  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-
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testületének hatáskörében eljárva meghozott, /2021.  (III ) számú hatáxozatán 
alapul. 

Szerződő Felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték,  es  mint alcaratukkal mindenben 
megegyezöt  5  egymással egyező példányban jóváhagyólag frták alá. 

Melléklet: feladatleírás 

Budapest, 2021. märcius 

Budapest  Főváros VIII. kerület Kalalcuta  77  Bt eaten 

Józsefvárosi Önkormányzat 
képviseletében 

Pikó András Megbizott 

polgármester 
Megbízó 

Fedezete: REC-RDISC-DISC-AG-2020 felhívásra benyújtott, „Befogadó óvodákkal a 
minőségi kisgyermekkori fejlesztésért Józsefvárosban" címü,  963286  azonosító számú projekt 
költségvetése 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Hörich  Szilvia 
gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

dr. Melegh Mónika 
aljegyző 
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Feladat-meghatározás 

Kommunikációs szakértelem beszerzése 

A 108/2020 (111.26.)  számú Polgármesteri Döntés értelmében az Önkormányzat pályázatot 
nyújtott be az Európai Bizottság Jogérvényesülési ás 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. 

A  projekt egyik tervezett eleme a projekt kommunikációs tevékenységének egy éven tartó 
ellátása havi rendszerességgel, mely magában foglalja a projekt kommunikációs 
stratégiájának kidolgozását, a helyi nyilvánossággal  es  az érintettekkel való együttműködés 
megtervezését, annak lebonyolítását, valamint a projekttel kapcsolatos üzenetek, javaslatok  es 
észrevételek kidolgozását. 

A  kommunikációs felelős fö feladatkörei: 
• A  szakmai vezetővel  es  az önkormányzat kommunikációs felelősével 

együttműködésben kidolgozza a projekt kommunikációs stratégiáját. Az utóbbi 
kiterjed a projekt diszkurzív készletére, annak  kepi  világára, a helyi nyilvánossággal 
való együttműködés tervezésére. 

• Irányítja a projekt stakeholdereket (szülők, pedagógusok, lakosság) célzó 
kommunikációját. Ennek érdekében: 

o szorosan együttműködik az önkormányzat kommunikációs felelősével, vezető 
szerepet vállal az önkormányzat kommunikációs felületein megjelenő üzenetek 
kidolgozásában, javaslatok  es  észrevételeket tesz a  media  hangolásához; 

o folyamatosan, legalább heti egy alkalommal, szükség esetén sűrűbben 
konzultál a szakmai vezetővel; a szakmai vezetőt tanácsokkal támogatja a 
projekt fontosabb mérföldköveinél; 

o kapcsolatot tart az óvodaigazgatóval  es  helyettesével, az oktatásért felelős 
alpolgármesterrel; 

o részt vesz a pedagógusokra, szülőkre ás lakosságra irányuló konzultációs 
stratégia kidolgozásában  es  az ezeket a stakeholdereket célzó konzultációs 
fórumokon; 

o támogatja a projekt fókuszában álló célóvodák kommunikációját (pl. felkészíti 
az intézményvezetőket, óvónőket); 

o szerepet vállal a helyi civilek  es  ismertebb közéleti szereplők támogatAsának 
megnyerésében. 

• A  fent említett szereplőkkel való együttműködés egyik fóruma a projekt keretében 
felállítandó kommunikációs munkacsoport, amelynek üléseit összehívja  es  munkáját 
koordinálja. 

Fenti feladatait az alábbi projektelemek megvalósulása érdekében végzi: 
• Információs fórumok megvalósítása 

o Nyilvános fórum a projekt indulásakor a kiválasztott óvodák szülői számára, 
melyet az alpolgármester, a projekt menedzser, a konzorciumi partnerek  es  a 
kiválasztott óvodák vezetői prezentálnak 

o Nyilvános fórum a projekt félidejében: mint fent, továbbá a kutatás félidei 
eredményeinek megosztása, vezetett vita keretében 

• Sajtó megjelenések 
/COE 6 
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o 3  cikk a helyi sajtóban: bevezetéskor, félidőben, lezáráskor 
o 3  cikk országos sajtóban: a  pilot  program bevezetéséről 

• Video  anyagok 
o Vizuális napló: rendszeres video dokumentálás a kiválasztott óvodák 

tevékenységéről valamint interjúk a kiválasztott óvodák pedagógusaival  Es  a 
szülőkkel 

o Rövid, narridt video az árintetteknek az indításról, célokról is lépésekről 
o Projekt  összefoglaló videók.  1 perces,  3-5  perces is  10-15 paces  az 

eredményekről, tapasztalatokról, angol nyelvű felirattal 
• Kerekasztal beszélgetések a szomszéd kerületekkel 

o rendszeres események a VII. is a  IX.  kerület polgärmestereivel és szakértőivel 
• Záró esemény 

o A  módszer, eredmények, tapasztalatok megosztása nemzetközi szakmai 
közegben (esilyegyenlöségi szervezetek) 





• NaL2g.a. 
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Jegyzőkönyv 

A  „Kommunikációs szakértelem beszerzése" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívásban megjelölt  2021.  március  5. 12:00  órai 
határidőig  3  ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. 

L Kalakuta 77 Bt. 

Szikhely:  1086 Budapest,  Szűz utca  5-7.3. am. 25. 

H. 
Székhely: 

Székhely: 

A  Kalakuta  77  BL  (1086 Budapest, Sze  utca  5-7. 3. em. 25.)  ajánlata  2021.  március 4-én, 
08:24  órakor érkezett. Ajánlattevő pályázati anyaga  220.000 Ft  /hó, ennek megfelelően a 
2021.  március  10-túl  2022.  március 10-ig terjedő időszakra  (12  hónap)  2.640.000 Ft  ajánlati 
arm  tartalmazott. 

A  Kalakuta  77  Bt. ajánlata tartalmi ás formai szempontból az ajánlattételi felhivésnak 
=g rata 

111.11.1.11.1111111.11111.11111111111alinlata  2021.  március 5-én,  08:23  órakor 
érkezett. Ajánlattevő pályázati anyaga  300.000  Ft/hó, ennek megfelelően a  2021.  március 10-
től  2022.  március 10-ig terjedő időszakra  (12  hónap)  3.600.000 Ft  ajánlati  that  tartalmazott. 

ajánlata tartalmi  Es  formai szempontból az ajánlattételi felhlvisnak 
megfelelő . 

1111Snlata  2021.  március 5-én,  10:58  órakor 
érkezett. Ajánlattevő pályázati anyaga  350.000  Ft/hó, ennek megfelelően a  2021.  március 10-
tól  2022.  március 10-ig terjedő időszakra  (12  hónap)  4.200.000 Ft  ajánlati  twat  tartalmazott. 

11.11.1111110  ajánlata tartalmi és  formal  szempontból az ajánlattételi kihívásnak 
megfelelő. 

fg  1032 Budapest,  Baross  u. 63-67. IV 459-2100 1 
wwwjosservaroslu 
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BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET 

JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI 
HIVATAL 

GAZDASÁGI SZERVEZET 

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PENZÜGYI ÜGYOSZTÁLY 

  

Az ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempont a legalacsonyabb ár elve. 

Fentiek alapján az Előkészítő Bizottság a „Kommunikációs szakértelem beszerzése" tárgyú, 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárils tekintetében a Kalakuta  77  Bt. 
érvényes (formai  es  tartalmi szempontból egyaránt megfelelő) pályázatát javasolja nyertes 
ajánlatnak. 

Budapest, 2021.  március  5. 

dr. gyes iktória 
irodavezet 
Közbesze ősi és 
Pályázatkezelő Iroda 

dr. Mészáros Zsolt 
közbeszerzés referens 
Közbeszerzési  es 
Pályázatkezelő 
Iroda 

Marjánovity  Anna 
pályázati referens 
Közbeszerzési  es 
Pályázatkezelő 
Iroda 

Előkészítő Bizottság Előkészítő Bizottság Előkészítő Bizottság 
tagja tagja tagja 

S  1082 Budapest,  Baross is.  63-67. 459-2100 
wwwjezsefvaros.hu 
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Á. it-ÁL:Lcu 

JELENLÉTI ÍV 

Készült:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Ajánlatkérőnek a 
„Kommunikációs szakértelem beszerzése" 

eljárásban a Polgármesteri Hivatal  (1082 Budapest,  Baross  ix. 63-67.) B.  emelet  216.  sz. 
helyiségében megtartott beérkezett ajánlatok bontásáról. 

2021.  március  5. 12.00  óra 

'M  4  biert  gamily  neve Szervmt Millie 

dr. Hegyes Viktória 
Közbeszerzési is 

Pályázatkezelő Iroda 
irodavezető 

.. 

dr. Mészáros Zsolt 
Közbeszerzési  IS 

Pályázatkezelő Iroda 
közbeszerzési  refer= a 

J.Lu te. 1 

Marjánovity  AIMS Közbeszerzési  its 
Pályázatkezelő Iroda 

pályázati referens 

     

___• 
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Ajánlattevő: 
órakor emailben érkezett. 

jánlata  2021.  március 5-én  10:58 

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV 

Készült:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Ajánlatkérőnek a 
„Kommunikációs szakértelem beszerzése' 

eljárásban a Polgármesteri Hivatal  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.) IL  emelet  216.  sz. helyiségében 
megtartott beérkezett ajánlatok bontásáról. 

2021.  március  5. 12:00  óra 

Ajánlatkérő részéről jelen vannak dr. Hegyes Viktória 

Közbeszerzési  es  Pályázatkezelő Iroda 

dr. Mészáros Zsolt közbeszerzési referens, 

Közbeszerzési  es  Pályázatkezelő Iroda 

Marjánovity  Anna 

Közbeszerzési és Pályázatkezelő Iroda 

Ajánlattevő: Kalakuta  77  Bt  (1086 Budapest,  Szűz utca  5-7. 3. ern. 25)  ajánlata  2021.  március 4-én 
08:24  órakor emailben érkezett. 

Az ajánlat a formai követelményeknek megfelel. 

Ajánlati  är Nettó ajánlati ár Bruttó ajánlati ár 

kommunikációs szakértelem beszerzése 220.000,- Ft 220.000,- Ft 

Ajánlattevő: ajánlata  2021.  március 5-én  08:23 
órakor emailben érkezett. 

Az ajánlat a formai követelményeknek megfelel. 

Ajánlati  är Nettó ajánlati ár Bruttó ajánlati ár 

kommunikációs szakértelem beszerzése 300.000,- Ft -

 

300.000, Ft 

Az ajánlat a formai követelményeknek megfelel. 

Ajánlati ár Nettó ajánlati  :h. Bruttó ajánlati ár 

könyvvizsgálói feladatok ellátása 350.000,- Ft 350.000,- F 



Marjánovity 

beszerzés  *aye  szerinti szakértelem 
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dr. Hegy Viktória dr.  Meares  Zsolt 
P szakértelem Jogi  szakértelem 
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