Az ajánlattételi felhívás 1. sz. melléklete

Felolvasólap
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Adószáma:
Telefon:
E-mail:
Kijelölt kapcsolattartó:
Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége
(telefon, e-mail):
Az ajánlattevő által adott árajánlat nettó:
(nettó Ft + Áfa = bruttó Ft):
Áfa:
bruttó:

Ft
Ft
Ft

Kelt: ……………………………..

…………………………………
cégszerű aláírás

Az ajánlattételi felhívás 2. sz. melléklete

Ajánlattevői Nyilatkozat
„Reklámstartégia”
tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem 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 műszaki
leírás 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. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a
szerződést megkötjük, továbbá az ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben rögzített
szolgáltatást ajánlatban meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük.
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 az Önkormányzat klímavédelmi intézkedési tervét megismertük, a
szerződés teljesítése során az intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően járunk el.

Kelt: ……………………………..

…………………………………
cégszerű aláírás
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Az ajánlattételi felhívás 3. sz. melléklete

Nyilatkozat kizáró okokról
„Reklámstartégia” 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;
af) 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 helyzetben van;
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;
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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 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.
tényleges tulajdonos pont a)-d) 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 gb) alpont szerinti feltétel fennáll;
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 41.§ (6) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül, figyelemmel a törvény 1.§
4. pontjára.
Kelt: ……………………………..

…………………………………
cégszerű aláírás
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Az ajánlattételi felhívás 4. sz. melléklete
Titoktartási Nyilatkozat
„Reklámstratégia”
tárgyú
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban.

1.

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely:
………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) nyertességem
esetén tudomásul veszem, hogy az „
” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el
nem érő beszerzési eljárásban foglalt feladataim ellátása során a tudomásomra jutott,
bizalmasnak tekintett információkat titokként kezelem, azokat illetéktelen személynek
nem adom át, nem teszem hozzáférhetővé, nem hozom illetéktelen személy vagy a
nyilvánosság tudomására.

2.

Vállalom, hogy a bizalmas információkat vagy azok részeit magam vagy illetéktelen
személyek hasznára nem alkalmazom, abból felhatalmazás nélkül más bizalmas
információt nem készítek, felhatalmazás nélkül az adatot nem másolom, nem
sokszorosítom, abból kivonatot nem készítek, illetve ezek tartalmának rögzítésére
semmiféle technikai vagy más eszközt nem alkalmazok.

3.

Tudomásul vettem, hogy a bizalmas információt tartalmazó adathordozót a megismerési
jog megszűnésekor (pl. szerződésben foglaltak teljesítése, a munkáltatóval fennálló
jogviszonyom megszűnése stb.) ajánlatkérők részére köteles vagyok átadni.

4.

Tudomásul vettem, hogy a titoktartási kötelezettség a szerződés lejáratát követően is a
vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig, de legalább öt évig terhel.

5.

Tudomásul vettem, hogy a nyilatkozatban foglaltak megszegése miatt ajánlatkérők
kártérítési és/vagy egyéb igényt érvényesíthetnek velem szemben.

Kelt: ……………………………………..

.....................................................
cégszerű aláírás
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Az ajánlattételi felhívás 5. sz. melléklete

Referencia nyilatkozat
„Reklámstratégia”
tárgyú
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban.

Alulírott …………………………………………………...., mint a(z)
Név:
Székhely/Lakcím:
Adószám (adóazonosító jel):
Vállalkozó ig. szám vagy
cégjegyzékszám, egyéb azonosító
szám:
Számlavezető pénzintézet neve:
Bankszámlaszám:
Személyes közreműködő neve,
telefon, faxszám, e-mail cím:
képviselője a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat ajánlatkérésére
nyilatkozom, hogy rendelkezünk a jelen ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző
36 hónapban összességében legalább 1 db, városi környezetben lévő, közterület felújításáról
szóló kiviteli tervvel.

Teljesítés ideje

Szerződést kötő másik
fél megnevezése

Szolgáltatás
tárgya

Ellenszolgáltatás
összege
(nettó)

Kelt: ……………………………..

………………..……………………
cégszerű aláírás
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Az ajánlattételi felhívás 6. sz. melléklete

Árbevételről szóló nyilatkozat
„Reklámstratégia”
tárgyú
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban.

Alulírott……………..…mint

a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely)

cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a …………………….....(cégnév) az
ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti évben összesen (a három év
alatt) a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az alábbiak szerint alakult:

#

Lezárt üzleti év

a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított árbevétel
(Ft)

1.

…….év

2.

…….év

3.

…….év
Összesen

Kelt: ……………………………..

………………..……………………
cégszerű aláírás
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Az ajánlattételi felhívás 7. sz. melléklete
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
tervezet
amely létrejött egyrészről
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
címe: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
bankszámlaszáma: 11784009-15508009
nyilvántartási száma: 735715
képviseli: Pikó András polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről
az ………………………………………….
székhelye: ……………………………………………
cégjegyzékszáma: ………………………………….
adószáma: ………………………………………………
bankszámlaszáma: ………………………………………..
képviseli: ………………………………………………
mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott )
között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

I.

ELŐZMÉNY

Megrendelő a jelen szerződés megkötése céljából közbeszerzési értékhatárt el nem érő
beszerzési eljárást (a továbbiakban: beszerzési eljárás) folytatott le. Az eljárás eredményeként
Megrendelő Képviselő-testületének Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága ….. számú
határozata alapján Megbízottat hirdette ki az eljárás nyertesként, amelyre tekintettel a Felek az
alábbi szerződést kötik. A beszerzési eljárás iratanyaga (ajánlattételi felhívás és mellékletei,
nyertes ajánlattevő ajánlata) jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt
érvényes, fizikai csatolás hiányában is.
II.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.
Megrendelő megrendeli Megbízottól a Reklámstratégia elkészítését. A tevékenység
során Megbízottnak el kell készíteni az alábbi feladatokat: reklámtanulmány elkészítése,
amely tartalmazza a reklámértékesítés területalapú gazdasági elemzését, a különböző
reklámozási lehetőségeket a kerületben, különös tekintettel az előnyös és bevételt generáló
utcabútorok és egyéb közterületi berendezésekre, valamint a reklámozás jogszabályi
megalapozottságának bemutatását és kifejtését.
2.
Megbízott a megrendelést elfogadja.
3.
Megbízott kijelenti, hogy a szükséges technikai és humánerőforrással, illetve a
jogszabály által előírt szükséges feltételekkel, szakképesítéssel rendelkezik, illetve azt adott
esetben az ajánlatában megadott – jogszabályoknak megfelelő - alvállalkozókkal (teljesítési
segédekkel) azokat biztosítja. Az alvállalkozó(k) (teljesítési segédek) bevonásához a
Megrendelő hozzájárul, amelyek magatartásáért Megbízott úgy felel, mintha maga teljesítette
volna azt.
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III.

A SZERZŐDÉS TARTALMA

1.
A Megrendelő a szerződés teljesítése során a Megbízottnak utasítást adhat.
Megrendelő utasításai nem terjedhetnek ki a munka megszervezésére, és nem tehetik a
teljesítést terhesebbé.
2.
Megrendelő a Megbízott szerződésszerű, hiba- és hiánymentes teljesítését köteles csak
elfogadni, amely esetben köteles a megbízási díjat a jelen szerződésben foglaltak szerint
Megbízott részére megfizetni.
3.
A Megbízott a törvény szerint kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa
szolgáltatott tervdokumentációk minden tekintetben szakszerűek, teljes körűek, megfelelnek a
szerződéses és a jogszabályi előírásoknak. A szolgáltatásnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy
azt a Megrendelő rendeltetésszerűen, a szerződésben kikötött, a szerződéskötéskor, illetve a
teljesítés folyamán megismert módon és célra felhasználhassa.
4.
A Megbízott a Megrendelő utasításai és a szerződéskötéskor ismert, vagy a teljesítés
során ismertté váló érdekei szerint köteles teljesíteni. Amennyiben a Megrendelő a
Megbízottnak célszerűtlen, szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles erre a Megrendelőt
figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést elmulasztja, az ebből eredő kárért felelősséggel
tartozik. Amennyiben a Megrendelő e figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a
Megbízott a szerződést a Megrendelő kockázatára és kárviselési felelősségére teljesíti. A
Megbízott a Megrendelő utasításai szerint nem végezheti el a reklámstratégia készítését, ha ez
jogszabály-, hatósági rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiztonság
veszélyeztetéséhez vezetne.
5.
A szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi-technikai feltételek biztosítása Megbízott
feladata.
6.
A Terv elkészítésére vonatkozó teljesítési határidőt a felek az alábbiakban határozzák
meg:
A reklámstratégia elkészítésének határideje: a szerződéskötéstől számított 90 nap.
6.1. Előteljesítés megengedett.
7.
Felek megállapodnak abban, hogy a fenti 6. pontban rögzített határidő kötbérterhes
határidő.
8.
A Megbízott a tervek szolgáltatását a Megrendelő székhelyére közvetlen kézbesítéssel
teljesítheti.
9.
A Megbízott Megrendelő számára a dokumentumokat 2 nyomtatott és 1 digitális (pdf
formátumban) példányban, illetve a hatóságok számára szükséges számú példányban kötelező
leszállítani. A kézbesítéskor a tervek átvételét átvételi elismervénnyel kell igazolni, amelyen a
szolgáltatás tárgyát, az átvétel időpontját, az átvevő nevét és cégaláírását pontosan kell
feltüntetni.
10.
A szerződésben megállapított tervdokumentáció előállításának költsége a Megbízottat
terheli.
11.
A megbízási munka teljesítése akkor minősül szerződésszerűnek, ha az elkészült terv a
korszerű, hatályos műszaki követelményeknek, a hatósági és jogszabályi előírásoknak
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megfelel, a megrendelői követelményeket is kielégíti. Ha a terv a fenti követelményeket nem
elégíti ki, a szolgáltatás kellékhiányosnak tekintendő. A Megbízottat terhelő szavatossági
felelősség tekintetében a Szerződő felek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(továbbiakban: Ptk.) tervezési szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit fogadják el
irányadónak.
12.
A Megrendelő a tervek átvételének napjától számított legkésőbb 15 (tizenöt) napon
belül köteles a szolgáltatott terveket megvizsgálni és amennyiben kifogása nincsen, a
szolgáltatást teljesítésigazolás átadásával elfogadni.
13.
A Megrendelő ugyanezen időtartamon belül köteles a szolgáltatással szembeni konkrét
kifogásait a tervekkel kapcsolatban a Megbízottal közölni.
14.
A Megbízottnak a szolgáltatást legkésőbb a fenti közlés kézhezvételét követő 15
(tizenöt) napon belül hiány-, és hibamentessé kell tennie.
15.
A Megrendelőnek a kijavított és/vagy kiegészített tervmunkarészek szolgáltatását az
átvételtől számított legkésőbb 5 (öt) napon belül meg kell vizsgálnia és amennyiben az
szerződésszerű, a teljesítésigazolást ki kell állítania.
16.
A teljesítésigazolás nem jelenti a szavatossági jogokról való lemondást.
17.
Megbízott köteles az engedélyeztetési eljárás – Megrendelő nevében és képviseletében
– történő megindítására és az eljárás során Megrendelő képviseletére.

IV.

AZ ELLENÉRTÉK ÉS MEGFIZETÉSE

1.
A Megbízott a jelen szerződésben vállalt feladatok teljes körű megvalósításának
esetére díj (megbízási díj) illeti meg.
2.
A jelen szerződésben kikötött díj a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatos valamennyi
költséget, díjat, valamennyi szolgáltatás ellenértékét, a szerzői jogi oltalommal törvényileg
védett szolgáltatás jelen szerződés szerinti felhasználásának felhasználási díját is tartalmazza,
így Megbízott más jogcímen, illetve a szerződésben megjelölt ellenértéken felüli összegű
ellenérték felszámítására nem jogosult.
3.
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megbízási díj összege
Összesen: …………………..,- Ft+Áfa, azaz …………………………… forint + ÁFA.
4.
A számlák benyújtásának a feltétele Megrendelő részéről a Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Iroda által kiállított teljesítési
igazolás.
5.
Megrendelő előleget semmilyen jogcímen nem fizet.
6.
A számlázás az alábbiak szerint:
Megbízott 1 db számla benyújtására jogosult, az alábbiak szerint:
Számlák

Műszaki tartalom

Számla összege (a
megbízási díj %-ban)

1 db számla

Reklámstratégia elkészítése

100%

Megrendelő az ellenszolgáltatás összegét a 15 napos fizetési határidővel, számla ellenében
egyenlíti ki, átutalással.
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7.
Megrendelő fizetési késedelme esetén a Megbízott a Ptk. szerinti késedelmi kamatot
jogosult felszámítani (Ptk. 6:48. §). Amennyiben Megrendelő a fizetési kötelezettségének a
nem megfelelően kiállított számla, a nem megfelelő teljesítés, vagy az azt alátámasztó
okiratok hiánya miatt nem tud eleget tenni, az a Megbízott késedelmének tekinthető, amely
egyúttal Megrendelő késedelmét kizárja, úgy a Megbízott késedelmi kamat iránti követelést
nem érvényesíthet.

V.

SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK

1.
A Megbízott szavatolja, hogy az elkészítendő terv eredeti szellemi terméke, annak
felhasználási jogának átengedésére jogosult, és kijelenti, hogy harmadik félnek nem állt, áll,
vagy a jövőben nem fog fennállni bármilyen olyan joga, amely Megrendelőt – akár
időlegesen, akár véglegesen – megakadályozná a tervek jogszerű használatában, illetve a
felhasználási jogok meghatározott körének jelen szerződés szerinti megszerzésében,
gyakorlásában.
2.
Ha a Megbízott a munkavégzés során másnak a jogi oltalomban részesített szellemi
alkotását használja fel, köteles beszerezni a harmadik személy engedélyét, hozzájárulását. A
Megbízotti jogszavatosságra a Ptk.-ban foglalt szabályok alkalmazandók.
3.
Ha harmadik személy joga a Megrendelő jogait, különösen a tervek alapján történő
kivitelezést korlátozza, a Megrendelő megfelelő határidő kitűzésével tehermentesítést
követelhet a Megbízottól és a tehermentesítésig megtagadhatja a teljesítésigazolás kiállítását.
Amennyiben tehermentesítés lehetetlen vagy Megbízott a kitűzött határidőt elmulasztja,
Megrendelő elállhat a szerződéstől, illetve kártérítést követelhet.
4.
Megbízott jelen szerződéssel a tervek kizárólagos felhasználási jogát engedi át
Megrendelő részére. Megrendelő a terv – mind időben, mind területi szempontból, mind
felhasználási módot (így különösen: a terv megvalósítása, átdolgozása, átdolgoztatása,
többszörözés, közzététel,) tekintve - korlátlan felhasználására jogosult.
5.
Felek kijelentik, hogy a fenti pontban megfogalmazott felhasználási jog átengedésének
ellenértékét a megbízási díj tartalmazza.
VI.

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE

1.
Felek a jelen szerződést 2022. május 31-ig terjedő időre kötik.
2.
Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés kizárólag írásban módosítható.
3.
A másik fél súlyos vagy ismételt szerződésszegése esetén a felek jogosultak a jelen
szerződést a jogsértő vagy mulasztó félhez intézett egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal a
szerződéstől elállni. Súlyos szerződésszegésnek minősül Megbízott részéről különösen, ha a
jelen szerződés III/6. pontjában meghatározott határidőre a feladatait nem teljesíti.
4.
Felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől, ha
bármely kötbérterhes határidő vonatkozásában a Megbízott 30 napot meghaladó késedelembe
esik.
VII.

SZERZŐDÉSI BIZTOSÍTÉKOK

1.
Amennyiben Megbízott neki felróhatóan a jelen szerződésben meghatározott feladatait
részben vagy egészben nem teljesíti, vagy a jelen szerződésben foglalt valamely lényeges
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kötelezettségét megszegi és a Megrendelő jelen szerződéstől eláll, vagy azt felmondja, vagy
az a Megbízott érdekkörében felmerülő okból ellehetetlenül a Megrendelő kárátalányként
meghiúsulási kötbérre jogosult. A Megbízott jelen pont szerint terhelő meghiúsulási kötbér
mértéke a bruttó megbízási díj 30%-a. A meghiúsulási kötbér a Megbízott teljesítési
képességének megszűnéséről vagy a teljesítés megtagadásáról történő megrendelői
tudomásszerzéskor, illetve késedelmes vagy hibás teljesítést, illetve súlyos szerződésszegést
követően az érdekmúlás és elállás/felmondás megrendelői közlésekor esedékes.
2.
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben bármely kötbérterhes határidőt a
Megbízott neki felróhatóan elmulaszt, késedelmi kötbérfizetésre köteles. A késedelmi kötbér
mértéke minden megkezdett naptári napra a nettó megbízási díj 5%-a. A késedelem
időtartama Megbízottnak felróható okból kifolyólag maximum 15 nap lehet.
3.
A kötbért a Megrendelő írásbeli felszólítással – 8 napos fizetési határidő
megjelölésével – érvényesíti a Megbízott felé. Amennyiben a Megbízott annak
kézhezvételétől azt alapos indokokkal nem vitatja, akkor a követelés elismert követelésnek
minősül, és mint ilyen a Megbízottnak járó Megbízotti díj összegébe beszámítható.
4.
Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem érinti a szerződésből eredő egyéb
jogosultságait, továbbá a kötbéren felüli kárának érvényesítését.
5.
Amennyiben harmadik személy Megrendelővel szemben Megbízott felróható
tevékenységével összefüggésben igényérvényesítéssel lép fel, úgy Megbízott köteles
Megrendelőt a kártérítés alól haladéktalanul mentesíteni, és tevékenységéért felelősséget
vállalni, kivéve, ha a kár a Megbízott írásbeli figyelmeztetése ellenére Megrendelő által
fenntartott célszerűtlen, szakszerűtlen vagy jogellenes utasítás eredménye.
VIII. EGYÜTTMŰKÖDÉS, KAPCSOLATTARTÁS
1.
Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésében folyamatosan együttműködnek, a
felmerülő problémákról egymást haladéktalanul értesítik.
2.
Felek jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel helyét és idejét azonosítható
módon igazoló módon tehetik meg érvényesen. A Felek a fentieken értik az elektronikus
levelezést.
3.
Felek képviseletére (jognyilatkozat tételére) az ott megjelölt esetleges korlátozásokkal
az alábbi személyek jogosultak kizárólagosan:
Megrendelő részéről
Név, beosztás: Pikó András polgármester
Jognyilatkozat tétele korlátlan.
Megbízott részéről
Név, beosztás:
Elérhetőségei (telefon, e-mail):
4. Kapcsolattartók:
Megrendelő részéről
Név, beosztás: Barta Ferenc főépítész, Városépítészeti irodavezető
Elérhetőségei (telefon, e-mail): 45-92-279, bartaf@jozsefvaros.hu
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Jognyilatkozat tétele a szerződés-módosítás tekintetében korlátozott.
Megbízott részéről
Név, beosztás:
Elérhetőségei (telefon, e-mail):
5. Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy a vitás kérdést megkísérlik peren kívüli békés
úton rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz.
6. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens
jogszabályba ütközne, vagy a beszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának
tartalmával ellentétes lenne, akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe –
minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a
megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi
rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni, ha valamely kógens jogszabály
akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része és azt szövegszerűen a
szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi).
7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a (Ptk.) rendelkezései az irányadóak
azzal, hogy amennyiben jelen szerződés az értelmezésre vonatkozó eltérő rendelkezést
nem tartalmaz, úgy jelen szerződésben alkalmazott kifejezéseket a Ptk. rendelkezései
szerint kell értelmezni.
8. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a kapcsolódó beszerzési eljárás iratanyaga.
9. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés nyilvános, tartalma közérdekű adatnak
minősül, annak közzététele a Megrendelő kötelezettsége.
10. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott nem fizet, illetve számol el a szerződés
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Megbízott adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
11. Megbízott kijelenti, hogy nemzeti vagyonról szóló 2011. évi. CXCVI. évi törvény
értelmében átlátható szervezetnek minősül. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés
teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megbízott a Megrendelő
számára megismerhetővé teszi.
12. Felek kijelentik, hogy a jelen
felhatalmazással rendelkeznek.

szerződés

megkötésére

képviselőik

megfelelő

13. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó tudomásul veszi és hozzájárul személyes adatai (neve, a
szerződés megnevezése, típusa, tárgya, értéke, időtartama, és esetleges módosulásuk)
közérdekű adatként történő nyilvánossá tételéhez, és 5 éven keresztül történő nyilvános
kezeléséhez.
Jelen szerződés mindkét fél által történő aláírásával lép hatályba.
A jelen szerződés négy, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült,
amelyből aláírás után négy példány a Megrendelőt, két példány a Megbízott illeti.
Jelen szerződés készült 8 oldalon, melyet szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben
egyezőt, közös átolvasás és értelmezés után írták alá.
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Budapest, 2022. …………..
Budapest Főváros VIII. Kerület
Józsefvárosi Önkormányzat
képviseletében

Megbízott

Pikó András
polgármester

Fedezet: ……………………………. dátum: Budapest, 2022. ….
Pénzügyileg ellenjegyzem:
Hőrich Szilvia
gazdasági vezető
Jogi szempontból ellenjegyzem:

dr. Sajtos Csilla
jegyző
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