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Budapest Főváros VIIÏ. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága

sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS 

a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2022. június 13-i ülésére

Tárgy: Javaslat az „Összesen minimum 100 főt bevonó tréning promóciója és megtartása a 
felelős városi kutyatartásról a józsefvárosi kutyafuttatókban” tárgyú beszerzési eljárás 
eredményével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: Könczöl Dávid képviselő

Készítette: dr. Udvarhelyi Éva Tessza

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges.

1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás
2. számú melléklet: Nyertes ajánlat
3. számú melléklet: Bíráló bizottsági bontási jegyzőkönyv és jelenléti ív
4. számú melléklet Bíráló bizottság második jegyzőkönyv
5. számú melléklet: Szerződéstervezet

Tisztelt Költségvetési és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Józsefvárosi Önkormányzat számára kiemelten fontos, hogy a kerületi kutyatartás feltételei 
javuljanak és a kutyás közösségek megerősödjenek. Az Önkormányzat elkötelezett amellett, 
hogy a kerületet olyan módon fejlessze, amely tiszteletben tartja a kutyatartók igényeit, ma
ximálisan elősegíti az állatvédelmi alapelvek érvényesítését és ezzel együtt megfelelő környe
zetet biztosít azoknak is, akiknek nincs kutyájuk. Ennek érdekében közbeszerzési értékhatárt 
el nem érő beszerzési eljárást indított „Összesen minimum 100 főt bevonó tréning promóciója 
és megtartása a felelős városi kutyatartásról a józsefvárosi kutyafuttatókban” tárgyban.

A nyertes ajánlattevő feladata mindenki számára ingyenesen elérhető két óra időtartamú kép
zéseket biztosítani a felelős kutyatartásról az összes józsefvárosi kutyafuttatóban min. 2 alka
lommal, összesen max. 50 alkalommal, valamint a tréningek promóciója a Közösségi Részvé
teli Irodával együttműködésben.

A tréningek témája:
közösségi együttélés a futtatókban

- közösségi együttélés a közterületeken
alapvető tanácsok a „problémás” kutyák kezelésére
alapvető engedelmesség! ismeretek

iLfr.



A tréningek promóciójának célja, hogy
felmérésre kerüljenek az érdeklődő gazdák igényei

- minél több józsefvárosi kutyás értesüljön a lehetőségről
- azok a kutyások is értesüljenek a lehetőségről, akiknek „problémásnak” tartott kutyája (pl. 

agresszív, buli típusú kutya) van
- minden alkalmon min. 10 kutyás vegyen részt

A nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés legkésőbb 2022. november 30-ig tartalmaz felada
tokat.

A szolgáltatás becsült értékére tekintettel (bruttó 1.500.000,-Ft) a Józsefvárosi Önkormányzat 
Beszerzési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) III. fejezet szerinti beszerzési eljárás ke
rült lefolytatásra. A Szabályzat III. Fejezet (2) pontja alapján a közbeszerzési értékhatárt el 
nem érő árubeszerzésről, építési beruházásról, szolgáltatás megrendeléséről szóló ajánlattételi 
felhívást az Önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni, és közzé lehet tenni bármely 
más médiumban. A közzétételi helyeket a Beszerzési Adatlapon meg kell jelölni. A beszerzést 
kezdeményező szervezeti egység az Ajánlattételi Felhívásról a potenciális ajánlattevőket 
elektronikus úton értesíti.

Az ajánlattételi felhívás a jozsefvaros.hu oldalon jelent meg 2022. május 13-án a 
https://iozsefvaros.hu/otthon/hirdetotabla/palyazatok/ elérési útvonalon. Ezen kívül az ajánlat
tételi felhívás megjelenésére 3 potenciális pályázó figyelemfelhívása is megtörtént (ZöldEb 
Egyesület, Kutyasuli Kft., Dogopolis Gazdimühely).

Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőig 1 darab pályázati anyag 
érkezett. Az ajánlat elbírálásának értékelése a „a legjobb ár-érték arány elve” elve szerint tör
tént.

Ajánlattevő: Zöldeb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület (1078 Budapest, István utca 38.) 
ajánlata elektronikusan érkezett be 2022. május 24-én.

Ajánlat Nettó ajánlati ár Bruttó ajánlati ár

Összesen minimum 100 főt bevonó 
tréning promóciója és megtartása a 
felelős városi kutyatartásról a jó
zsefvárosi kutyafuttatókban

1.475.000,- Ft 1.475.000,- Ft

A Zöldeb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület ajánlatáról az Előkészítő Bizottság megállapította, 
hogy tartalmi szempontból az ajánlattételi felhívásnak megfelelő volt, azonban a pályázati 
kiírás 21/c pontjának nem felelt meg, mert nem volt cégszerű aláírás minden oldalon. Ezért a 
Zöldeb Kutyás Érdekvédelmi Egyesülettől a Bizottság hiánypótlást kért, melynek határideje 
2022. május 30. hétfő 14 óra volt. A hiánypótlást a pályázó határidőre megküldte a 
reszvetel@iozsefvaros.hu címre szkennelt formában. A hiánypótlással a Zöldeb Kutyás Ér
dekvédelmi Egyesület ajánlata tartalmi és formai szempontból az ajánlattételi felhívásnak 
megfelelő.

Fentiek alapján az Előkészítő Bizottság az „Összesen minimum 100 főt bevonó tréning pro- 
móciója és megtartása a felelős városi kutyatartásról a józsefvárosi kutyafuttatókban” tárgyú, 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban a Zöldeb Kutyás Érdekvédelmi 
Egyesület érvényes (formai és tartalmi szempontból egyaránt megfelelő) pályázatát javasolja 
nyertes ajánlatnak.

II. A beterjesztés indoka
Az előterjesztés tárgyában a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság döntése szükséges.

jozsefvaros.hu
https://iozsefvaros.hu/otthon/hirdetotabla/palyazatok/
mailto:reszvetel@iozsefvaros.hu


III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja az „Összesen minimum 100 főt bevonó tréning promóciója és megtartása a felelős 
városi kutyatartásról a józsefvárosi kutyafuttatókban” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem 
érő beszerzési eljárás lefolytatása, az eljárás lezárása, eredmény kihirdetése, az eredményről szó
ló döntés meghozása.

Jelen döntés új pénzügyi fedezet biztosítását nem igényli, a beszerzési eljárás kiírásához szüksé
ges fedezet a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24) rendelet 5-20102-112/1 Közösségi 
programok és lakossági részvétel biztosítása (programok számlás szolgáltatásai, bérleti díjak, 
stb.) - KR.I címen áll rendelkezésre.

IV. Jogszabályi környezet
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 
06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 7. melléklet 1.1.1. pontja alapján a 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság döntési hatáskörébe tartozik tárgyi ügy.

A Józsefvárosi Önkormányzat Beszerzési Szabályzat III. fejezet (14) pontja alapján A Bíráló
bizottságjavaslata alapján a nettó 1 millió forint értékhatár fölötti eljárás eredményéről, vala
mint a szerződés megkötéséről a Képviselő-testület Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 
dönt.
Fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Költségvetési és Pénzügyi 

Bizottságának ..../2022. (VI. 13.) számú határozata

az „Összesen minimum 100 főt bevonó tréning promóciója és megtartása a felelős városi 
kutyatartásról a józsefvárosi kutyafuttatókban” tárgyú beszerzési eljárás eredményéről

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1. a „Összesen minimum 100 főt bevonó tréning promóciója és megtartása a felelős városi 
kutyatartásról a józsefvárosi kutyafuttatókban” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem 
érő beszerzési eljárás eredményes;

2. „Összesen minimum 100 főt bevonó tréning promóciója és megtartása a felelős városi 
kutyatartásról a józsefvárosi kutyafuttatókban” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem 
érő beszerzési eljárásban a legjobb ár-érték aránynak megfelelő, érvényes ajánlatot a 
Zöldeb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület (1078 Budapest, István utca 38.) ajánlattevő tet
te, ezért ő az eljárás nyertese. A szolgáltatás elvégzésére irányuló elfogadott ajánlati ár 
bruttó 1.475.000,- Ft (alanyi adómentes).

3. felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti szerződés alá
írására.

Felelős: polgármester
Határidő: a 3. pont esetében 2022. június 18.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Közösség Részvételi Iroda

Budapest,

képviselő

.június 1.



Készítette: Közösségi Részvételi Iroda

Leírta: dr. Udvarhelyi Éva Tessza irodavezető sk

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 7--- fr /

Jogi kontroll

Ellenőrizte:

rZ( -
dr. Vörös Szilvia

ALJEGYZŐ

Beterjesztésre alkalmas: jóváhagyta:

dr. Sajtos Csilla Satly Balazs

jegyző Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

„Összesen minimum 100 főt bevonó tréning promóciója és megtartása a felelős városi 
kutyatartásról a józsefvárosi kutyafuttatókban” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el 

nem érő beszerzési eljárásban

(a szerződés becsült bruttó összege 1.500.000 Ft)

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, telefonszáma, e-mail címe:

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT
(a továbbiakban: Ajánlatkérő)
Cím: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Tel: 061-459-2139
E-mail: reszvetel@jozsefvaros.hu

2. Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés összesen minimum 100 főt bevonó tréning megtartásáról a felelős 
városi kutyatartásról a józsefvárosi kutyafuttatókban

3. Ajánlat tárgya, műszaki tartalmának rövid leírása (részletesen az 5. számú 
mellékletben):

a) összesen minimum 100 főt bevonó a résztvevők számára ingyenes tréning 
megtartása a felelős városi kutyatartásról a józsefvárosi kutyafuttatókban;

b) a tréningek minimum tartalmi követelményei: közösségi együttélés a 
futtatókban (futietikett), „problémás” kutyák kezelése, alapvető 
engedelmességi ismeretek (pl. letiltás);

c) helyszíni chipolvasás minden résztvevő esetében és eligazítás a ciripeléssel 
kapcsolatban hiányzó chip esetén;

d) részvétel a tréningek promóciójában a Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal Közösségi Részvételi Irodával együttműködésben, ideértve a 
gazdák körében végzett igényfelmérést is.

Az ajánlattétel formai követelménye:
El kell készítem egy 5-10 ezer leütéses pályázatot, ami az összesen minimum 100 főt 
bevonó tréning tartalmi és technikai megvalósítását, a kutyafuttatók szerinti ütemezését és 
a tréningekhez kapcsolódó igényfelmérés és promóció tervét tartalmazza.

4. A szerződés teljesítési határideje (év/hó/nap):
A tréningeket 2022. június 15. és november 30. között kell megvalósítani.

Ajánlatkérő a részteljesítést a 6. pontban leírtak szerint elfogadja.

5. A teljesítés helye: Budapest

6. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásának feltétele:
Az ajánlatkérő előleget nem fizet.
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A kifizetés két részletben történik. Az első részlet a tréningek felének megtartását, a 
második részlet kifizetése pedig a szerződés teljesítését követően történik számla 
ellenében. A számlák kiegyenlítése a Ptk. 6:130. § (1)—(2) bekezdésében foglaltak szerint 
az igazolt szerződésszerű teljesítés alapján, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül, 
banki átutalással történik.
A vállalkozói díj fedezete a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati 
rendelet keretében 1,5 millió forint összegben áll rendelkezésre az 5-20102-112/1 címen.

7. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot:
Nem.

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

9. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány értékelési elv szerint bírálja el.

Részszempont Súlyszám

9.1. Többlettapasztalat 20
2 pont: Ajánlattevő rendelkezik a 11.2. alkalmassági követelménynek megfelelő további 
minimum 2 szakemberrel

1 pont: Ajánlattevő rendelkezik a 11.2. alkalmassági követelménynek megfelelő további 
minimum 1 szakemberrel
0 pont: Ajánlattevő nem rendelkezik a 11.2. alkalmassági követelménynek megfelelő 
további szakemberrel

9.2. Rövid kommunikációs terv a tréningek promóciójáról 20
2 pont: Az ajánlatban nagy számban megjelennek Józsefváros sajátosságai, reflektál azokra és 
kommunikációs eszközöket kínál minél több helyi lakos elérésére
1 pont: Az ajánlatban kis számban jelennek meg Józsefváros sajátosságai, kevésbé reflektál 
azokra és kevés kommunikációs eszközt kínál a helyi lakosok elérésére
0 pont: Az ajánlatban nem jelennek meg Józsefváros sajátosságai, nem reflektál azokra és 
nem kínál kommunikációs eszközöket helyi lakosok elérésére

9.3. Tréning szakmai tartalma 30
2 pont: Az ajánlatban a szakmai program jól kidolgozott, reflektál a józsefvárosi kutyatartás 
sajátosságaira, az ajánlattételi felhívásban megjelölt témákat részletesen kifejti tartalmilag és 
módszertanilag és tartalmaz állatvédelmi szempontokat is.
1 pont: Az ajánlatban a szakmai program közepesen kidolgozott, részben reflektál a 
józsefvárosi kutyatartás sajátosságaira, az ajánlattételi felhívásban megjelölt témákat kifejti 
tartalmilag és módszertanilag, de nem tartalmaz állatvédelmi szempontokat.
0 pont: Az ajánlatban a szakmai program elnagyolt, nem reflektál a józsefvárosi kutyatartás 
sajátosságaira, az ajánlattételi felhívásban megjelölt témákat nem fejti ki és nem tartalmaz 
állatvédelmi szempontokat.

Vállalási ár 30
A vállalási árat nettó összegben tréningenként lebontva, forintban kell megadni és arra 30 
napos ajánlati kötöttséget vállalni.



10. Kizáró okok
Ajánlattevő kizárásra keiül, 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 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;

afi 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;
fi 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,
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gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 
CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) 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;

i) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása 
esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. 
törvény 7/A. §-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.

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

11. Alkalmassági követelmények:
11.1. Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságának megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságának minimumkövetelménye(i): 
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

11.2. Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok 
és a megkövetelt igazolási mód:

M.l Ajánlattevőnek csatolnia kell az(ok)n(ak) a szakember(ek)nek a megnevezését, 
képzettségük ismertetésével és igazolásával, aki(ke)t a teljesítésbe be kíván vonni. A 
teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) bemutatásához ajánlattevőnek csatolnia kell 
továbbá az egyes szakember(ek) által aláírt szakmai önéletrajzokat.

Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának minimumkövetelménye(i):

M.l.Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább 1 
fő kutyatartók vagy kutyák képzésével kapcsolatos képesítéssel vagy tanúsítvánnyal 
vagy olyan trénerrel, aki legalább 100 tréning óra szakmai tapasztalattal rendelkezik 
kutyákkal vagy városi kutyatartókkal kapcsolatos tréningek megtartásában. Kérjük, ezek 
igazolását az ajánlathoz csatolni.

12. Hiánypótlási lehetőség:
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja, melyre max. 5 naptári napot 
ad. A pályázat ismételten hiányosan történő benyújtása a pályázat érvénytelenségét vonja 
maga után.

13. Ajánlattételi határidő:
2022. év május hónap 24. nap 10 óra

14. Az ajánlat benyújtásának helye, módja:
Az ajánlatot elektronikus úton cégkapun/hivatali kapun keresztül kell benyújtani a 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Közösségi Részvételi Iroda 
részére. Tárgyként kéijük megjeleníteni: „Minimum 100 főt bevonó tréning promóciója és 
megtartása a felelős városi kutyatartásról a józsefvárosi kutyafuttatókban”.
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15. Az ajánlattétel nyelve: magyar

16. Az ajánlatok felbontásának ideje, szerződéskötés tervezett időpontja:
Bontás időpontja: 2022. év május hónap 27. .nap 12 óra

A szerződéskötés tervezett időpontja: a döntéshozó döntését követő 5 munkanapon belül.

17. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:
Az ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban ajánlattevők vagy ajánlattevők eljáró 
képviselőinek jelenlétét nem biztosítja.

18. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Ajánlattételi határidőtől számított 30 nap.

19. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye 
és pénzügyi feltételei:
Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban külön dokumentációt nem készít.

20. Amennyiben a szerződés EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy 
programmal kapcsolatos, úgy annak megjelölése:
Tárgyi beszerzési eljárás az EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 
nem kapcsolatos.

21. Egyéb információk:
a) Pályázók köre, részvétel feltételei:

A pályázaton bármely jogi személy, egyéni vállalkozó egyaránt részt vehet (a 
továbbiakban: Pályázó), amennyiben:
1. a jelen kiírásban meghirdetett feladat elvégzésére vállalkozik
2. a pályázatát határidőre benyújtja
3. a pályázati kiírás feltételeit magára és alvállalkozójára, együttműködő partnerére 

nézve kötelezőnek elismeri, és
4. a 10. pontban felsorolt kizáró okok egyike sem áll fenn vele vagy 

alvállalkozójával, együttműködő partnerével szemben.

b) Az ajánlat - tartalomjegyzéket követő - első oldalaként felolvasólap szerepeljen, 
amelyben közölni kell az értékelés alá kerülő adatokat az ajánlattételi felhíváshoz az 
1. mellékletben (felolvasólap) meghatározottak szerint. Az ajánlati árat nettó és bruttó 
összegben is meg kell adni.

c) Az ajánlatot .pdf formátumban, minden oldalon cégszerűen aláírva kell benyújtani az 
ajánlattételi felhívásban megjelölt időpontig és módon.

d) Érvénytelen az ajánlat, ha az Ajánlattevő a jelen 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 az 
ajánlattételi felhívás kiírásának időpontjánál nem régebbi lekérdezés, mely igazolja, 
hogy a vállalkozó az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szerepel; civil szervezet 
esetében a civil szervezet bejegyzéséről szóló igazolás, valamint közhiteles 
elektronikus nyilvántartásból lekérdezett igazolás.



az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldányának vagy 
címmintájának másolata.

f) 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.

h) A Kiíró a jelen pályázati kiírást - a 13. pontban megjelölt pályázati határidő 
lejáratáig - indokolási kötelezettség nélkül egyoldalúan jogosult módosítani, 
kiegészíteni, a pályázat lebonyolításától megtérítési igény nélkül visszalépni. 
Amennyiben a Kiíró a jelen pontban foglalt jogát azt kővetően gyakorolja, hogy a 
pályázatra már érvényes ajánlatok benyújtásra kerültek, úgy köteles az érvényesen 
részt vevő pályázókat a módosításról, kiegészítésről e-mailben haladéktalanul 
értesíteni. Pályázónak az értesítéstől számított 3 nap áll rendelkezésére a pályázat 
javítására, módosítására, kiegészítésére, amennyiben a kiírás módosítása folytán 
szükségessé válik. Amennyiben pályázó a módosított kiírás alapján nem kíván a 
pályázaton részt venni, úgy - a módosításra megadott határidőn belül - egyoldalú 
nyilatkozatával jogosult a pályázatát visszavonni, mely esetben az Ajánlatkérő nem 
jogosult a pályázat felhasználására. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra is, 
hogy amennyiben - saját mérlegelése szerint - nem érkezik be megfelelő 
ajánlat, a pályázatot nyertes kihirdetése nélkül eredménytelennek minősíti.

i) Pályázó az ajánlat benyújtásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kiíró, mint 
adatkezelő a pályázat során megadott adatait a jelen pályázati kiírásban, illetőleg a 
Kiíró Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak szerint a hatályos 
jogszabályi környezetnek, így különösen az Európai Parlament és a Tanács 
2016/679 Rendeletének („GDPR- rendelet”), valamint az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvénynek („Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

22. Ajánlattételi felhívás www.jozsefvaros.hu oldalon történő megjelentetésének 
időpontja: 2022. május ..CS-

Budapest, 2022......................

Budapest, 2Q2&9.®“M&>-
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Az ajánlattételi felhívás 1. sz. melléklete

Felolvasólap
„Minimum 100 főt bevonó tréning promóciója és megtartása a felelős városi 

kutyatartásról a józsefvárosi kutyafuttatókban” tárgyú beszerzési eljáráshoz

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye:

Adószáma:

Telefon:

Ë-mail:

Kijelölt kapcsolattartó:

Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége 
(telefon, e-mail):

Az ajánlattevő által adott árajánlat 
összesen (nettó Ft + Áfa = bruttó 
Ft):

vállalási ár tréningenként:

nettó: Ft
Áfa: Ft
bruttó: Ft

nettó: Ft
Áfa: Ft
bruttó: Ft

Kelt:............................ .

cégszerű aláírás

8
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Az ajánlattételi felhívás 2. sz. melléklete

Nyilatkozat

„Minimum 100 főt bevonó tréning promóciója és megtartása a felelős városi kutyatartásról a 
józsefvárosi kutyafuttatókban” 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;
aj) 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;
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 és megakadályozásáról szóló 2017. évi Lili, 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 L§ 4. pontjára.

Kelt:............................ . ....................

cégszerű aláírás
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Az ajánlattételi felhívás 3. sz. melléklete

Ajánlattételi Nyilatkozat

„Minimum 100 főt bevonó tréning promóciója és megtartása a felelős városi kutyatartásról a 
józsefvárosi kutyafuttatókban”

tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban

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



Az ajánlattételi felhívás 4. sz. melléklete

Titoktartási Nyilatkozat 

„Minimum 100 főt bevonó tréning promóciója és megtartása a felelős városi kutyatartásról a 
józsefvárosi kutyafuttatókban” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési 

eljárásban

1. Alulírott .............................. , mint a .............................. ajánlattevő (székhely:
..........................) ...................... {képviseleti jogkör/titulus megnevezése) nyertességem
esetén tudomásul veszem, hogy a „Minimum 100 főt bevonó tréning promóciója és 
megtartása a felelős városi kutyatartásról a józsefvárosi kutyafuttatókban” 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



Az ajánlattételi felhívás 5. sz. melléklete

Műszaki specifikáció ! Feladatleírás

A Józsefvárosi Önkormányzat számára kiemelten fontos, hogy a kerületi kutyatartás feltételei 
javuljanak és a kutyás közösségek megerősödjenek. Az Önkormányzat elkötelezett amellett, 
hogy a kerületet olyan módon fejlessze, amely tiszteletben tartja a kutyatartók igényeit, 
maximálisan elősegíti az állatvédelmi alapelvek érvényesítését és ezzel együtt megfelelő 
környezetet biztosít azoknak is, akiknek nincs kutyájuk.

Józsefvárosban összesen 13 db kutyafuttató van, nagyrészt kerületi fenntartásban, ezek közül 
a következőkben kell, hogy oktatás történjen:

A futtatók itt találhatóak:

Gyulai Pál utcai futtató
Teleki téri futtatók
Kálvária téri futtató
Muzsikus futtató
Leonardo futtató
Brunszvik futtató
Horváth Mihály futtató
Szenes Iván futtató
Golgota futtató
Tisztes futtató
Strobl Futtató
II. János Pál pápa tér

Jelen ajánlattételi felhívás célja, hogy nyilvános, mindenki számára ingyenesen elérhető két 
óra időtartamú képzéseket biztosítson a felelős kutyatartásról az összes józsefvárosi 
kutyafuttatóban min. 2 alkalommal, összesen max. 50 alkalommal

A tréningek témája:
közösségi együttélés a futtatókban
közösségi együttélés a közterületeken
alapvető tanácsok a „problémás” kutyák kezelésére
alapvető engedelmesség! ismeretek

A tréningek promóciójának tervezése és megvalósítása a Közösségi Részvételi Iroda 
munkatársaival együttműködésben történik.

A tréningek promóciójának célja, hogy
felmérésre kerüljenek az érdeklődő gazdák igényei
minél több józsefvárosi kutyás értesüljön a lehetőségről
azok a kutyások is értesüljenek a lehetőségről, akiknek „problémásnak” tartott kutyája 
(pl. agresszív, buli típusú kutya) van
minden alkalmon min. 10 kutyás vegyen részt



Az ajánlattételi felhívás 6. sz- melléklete

Szerződés tervezet

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat
székhelye: 
képviseli: 
adószáma:
törzskönyvi azonosító szám: 
bankszámlaszám: 
KSH statisztikai számjel:

1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Pikó András polgármester 
15735715-2-42
735715
11784009-15508009 
15735715-8411-321-01

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

........vállalkozó

székhelye:
képviseli:
adószáma:
bankszámlaszám:
statisztikai számjele: 
nyilvántartási szám:

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

1. A szerződés tárgya:
1.1. A Megrendelő célja ... db kétórás tréning promóciója és megtartása a felelős városi 

kutyatartásról a józsefvárosi kutyafuttatókban.
Ennek érdekében a Megrendelő az ajánlattevők részére közvetlenül megküldött 
ajánlattételi felhívással „Minimum 100 főt bevonó tréning promóciója és megtartása 
a felelős városi kutyatartásról a józsefvárosi kutyafuttatókban” 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 
„Minimum 100 főt bevonó tréning promóciója és megtartása a felelős városi 
kutyatartásról a józsefvárosi kutyafuttatókban” tárgyban tevékenységet végez a jelen 
vállalkozási szerződés megkötését megelőzően lefolytatott, közbeszerzési értékhatárt el 
nem érő beszerzési eljárás ajánlattételi felhívás feladat-meghatározásában foglaltak 
szerint. Az ajánlattételi felhívás feladat-meghatározása jelen szerződés 2. sz. mellékletét 
képezi.

1.3 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. november 30. napjáig kell 
maradéktalanul elvégeznie. 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 20%-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 25%-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, a szerződés 2. mellékletében 

részletezett feladatok szerződésszerű elvégzéséért mindösszesen....... Ft azaz
...................... forint összegű vállalkozói díj illeti meg. A vállalkozói díj a jelen 
szerződés tárgyát képező feladatok végrehajtásához szükséges teljes összeget 
tartalmazza, azon túlmenően Vállalkozó semmilyen jogcímen ellenértékre, 
költségtérítésre nem jogosult.

3.2. A kifizetés két részletben - az első részlet a tréningek felének megtartását, a második 
részlet kifizetése pedig a szerződés teljesítését követően történik. A számlák 
kiegyenlítésére a Ptk. 6:130. § (1)—(2) bekezdésében foglaltak szerint, az igazolt 
szerződésszerű teljesítést és a kézhezvételt követő 30 napon belül, banki átutalással 
kerül sor.

3.3. A Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének igazolására Udvarhelyi Eva Tessza, a 
Közösségi Részvételi Iroda irodavezetője jogosult.

3.4. Megrendelő a vállalkozói díjat az alakilag és tartalmilag hibátlan részszámlák és 
végszámla befogadását követő 30 napon belül, banki átutalással Vállalkozó ... 
banknál vezetett......... -.-.....számú bankszámlájára fizeti meg.

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

Megrendelő részéről kapcsolattartó:
név: Udvarhelyi Éva Tessza, irodavezető
Telefonszám: +
E-mail: udvarhelyit@jozsefvaros.hu

Vállalkozó részéről kapcsolattartó: 
név:
Telefonszám:
E-mail:
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5. A felek jogai és kötelezettségei:
5.2. 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.

5.3. 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 a benyújtott pályázatában 
megnevezetten kívüli 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.

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

5.5. 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.

5.6. 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.

5.7. 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.

5.8. 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.

5.9. 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.

5.10. 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 l.§ 4. 
pontjában és 41. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontjában foglaltaknak 
megfelel.

5.11. 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.

5.12. 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 kizáija, akkor a szellemi alkotásnak kizárólagos és korlátlan (területi 
korlátozás nélküli, határozatlan idejű), minden ismert felhasználási módra vonatkozó, 
harmadik személyre átengedhető, az átdolgozás! jogot is magában foglaló 
felhasználási joga minden külön díjazás nélkül a Megrendelőt illeti meg.
Felek kijelentik, hogy a Vállalkozó által átadott valamennyi dokumentáció/tennék 

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
6.2. A jelen szerződés bármilyen módosítása kizárólag írásban, mindkét fél által aláírva 

érvényes.
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6.3. 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.

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

6.5. 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.

6.6. Jelen szerződés megkötése beszerzési eljárás eredménye. Jelen szerződést a Felek a 
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési és 
Pénzügyi Bizottság által 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, 2022........................

Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében
Pikó András 
polgármester
Megrendelő

Budapest, 2022.........................

Vállalkozó

Jogi szempontból ellenjegyzem:

Budapest, 2022....................

dr. Sajtos Csilla 
jegyző

Fedezete:...................... címen Budapest, 2022................................
Pénzügyileg ellenjegyzem:

Hőrich Szilvia 
gazdasági vezető
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2. Melléklet (Ajánlattételi felhívás feladat-meghatározása)

A Józsefvárosi Önkormányzat számára kiemelten fontos, hogy a kerületi kutyatartás feltételei 
javuljanak és a kutyás közösségek megerősödjenek. Az Önkormányzat elkötelezett amellett, 
hogy a kerületet olyan módon fejlessze, amely tiszteletben tartja a kutyatartók igényeit, 
maximálisan elősegíti az állatvédelmi alapelvek érvényesítését és ezzel együtt megfelelő 
környezetet biztosít azoknak is, akiknek nincs kutyájuk.

Józsefvárosban összesen 13 db kutyafuttató van, nagyrészt kerületi fenntartásban.

Jelen ajánlattételi felhívás célja, hogy nyilvános, mindenki számára ingyenesen elérhető két 
óra időtartamú képzéseket biztosítson a felelős kutyatartásról az összes józsefvárosi 
kutyafuttatóban min. 2 alkalommal, összesen max. 50 alkalommal

A tréningek témája:
közösségi együttélés a futtatókban
közösségi együttélés a közterületeken
alapvető tanácsok a „problémás” kutyák kezelésére
alapvető engedelmesség! ismeretek

A tréningek promóciójának tervezése és megvalósítása a Közösségi Részvételi Iroda 
munkatársaival együttműködésben történik.

A tréningek promóciójának célja, hogy
minél több józsefvárosi kutyás értesüljön a lehetőségről
azok a kutyások is értesüljenek a lehetőségről, akiknek „problémásnak” tartott kutyája 
(pl. agresszív, buli típusú kutya) van
minden alkalmon min. 10 kutyás vegyen részt

Az ajánlattevőnek javaslatot kell tenni a tréningek értékelésére és a képzés hatásosságának 
mérésére és közre kell működnie a mérés lebonyolításában.





1.
2.
3.
4.

Felolvasólap
vállalkozó ajánlata
Szabó Viktória tréner szakmai önéletrajz és bizonyítvány

Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

ÉrtW2 MÁJ 3 ü Szán
od

Mellékjel: Ügyintéző: Előzmény:

Horváth András tréner szakmai önéletrajz és bizonyítvány
5. Nagyné Hirbek Edina kisállat pszichológus szakmai önéletrajz és bizonyítvány
6. Nyilatkozat
7. Ajánlattételi nyilatkozat
8. Titoktartási nyilatkozat
9. aláírási címpéldány másolat
10. szervezet bejegyzéséről szóló igazolás

ík*. Óojd'u^



Az ajánlattételi felhívás 1. sz. melléklete

Felolvasólap
„Minimum 100 főt bevonó tréning promóciója és megtartása a felelős városi 

kutyatartásról a józsefvárosi kutyafuttatókban” tárgyú beszerzési eljáráshoz

Ajánlattevő neve: lí^f

Ajánlattevő székhelye:

Adószama:

* É~

lázárt 2$.

Telefon: 34 ¥84 £3^
E-mail:

Lníf hot
Kijelölt kapcsolattartó:

J-íybtSÁ-
Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége 
(telefon, e-mail):

■

Az ajánlattevő által adott árajánlat 
összesen (nettó Ft + Áfa = bruttó 
Ft):

nettó:
Áfa: 
bruttó:

Ft
X Ft

X 4 ^5" Ft

!

vállalási ár tréningenként: nettó: 
Áfa: 
bruttó:

J3S^ Ft
X Ft

Ft

cégszerű aláírás
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1. Melléklet (Vállalkozó ajánlata)

100 főt bevonó tréning promócíója és megtartása a felelős városi kutyatartásról a józsefvárosi 
kutyafuttatókban

A ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület (1078. Budapest István utca 38./telefonszám: 
+36317816940 , e-mail cfm: rnfo@zoldeb.hu)
BUDAPEST FŐVÁROS Vili KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT (Cím: 1082 
Budapest, Baross u. 63-67. Tel: 061-459-2139 E-mail: reszvetel@jozsefvaros.hu) kiírására az 
alábbi ajánlatot adja.

A ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület 2016-ban alakult Célkitűzése egy olyan közösség, 
melyben mindenki megismerheti a kutyások jogait, és arrrefy felhívja a figyelmet a felelős kutyatartás 
kötelezettségeire. Megteremti a kapcsolattartást minden olyan társadalmi és civil szervezette], mely 
tevékenysége a kutyázáshoz bármilyen módon kapcsolódik, és csatornát hoz létre minden olyan 
hivatalos szervvel, melyek tervezői, döntéshozói és végrehajtói jogkörben vannak a kutyázást érintő 
kérdésekben. A ZöldEb Egyesület a fent említett célkitűzések megvalósítása érdekében 
felvilágosító, ismeretterjesztő tevékenységet végez a felelős állattartás népszerűsítéséért.

Hamar felismertük, hogy lehetetlen egyesével minden gazdát elérnünk és átadnunk az alapvető 
kutyás ismereteket, így nagy hangsúlyt fektetünk a helyi, akár futtatónyi kutyás közösségek 
építésére, akik egymást támogatva tudják előre vinni a helyes városi kutyázás elveit.
Több fővárosi kerületben is jelen van szervezetünk ezzel a munkával.
2017 óta szervezünk különböző előadásokat és tanfolyamokat szervez, melyek segítik a tudatos 
kutyázás elterjedését.

Józsefváros sajátosságaival 2021-ben a kerület egy kisebb területén a Magdolna-Orczy negyedben 
végzett közösségépítő tevékenységünk alatt ismerkedhettünk meg, melynek szerves része és fő 
célja volt a "tréner a futtatóban” programelem sikeres és minél több problémás kutya-gazda páros 
bevonásával zajló szemléletformálás. Egy 8 alkalmas képzéssel több mint 35 valamilyen viselkedés 
problémával hozzánk forduló gazdinak sikerült segítenünk. A Kálvária téren kihelyezett molinó 
kiállításunk pedig a városi kutyázás alapvető kötelezettségeire hívta fel a figyelmet.
De tartottunk online kutyakommunikáciős előadást a II János Pál Pápa tér kutyásainak is.

Egyesületünk aktívan kommunikál a kerületi kutyásokkal, az Önkormányzattal és cégeivel, kutyás 
kérdésekben.

A100 főt bevonó tréning megtartásáról a felelős városi kutyatartásról a józsefvárosi 
kutyafuttatókban elnevezésű program, jó lehetőség arra, hogy eddigi tapasztalatainkat a kerületi 
kutyás tudásunkat kihasználva egy valóban eredményes kutyás képzést tudjunk felépíteni.

A program ismertetése és az információ eljuttatása a kutyásokhoz egy sarkalatos pontja a sikeres 
tanfolyamnak. Az eddigi tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy a kutyások 50%-a értesül az 
eseményekről online felületeken és a másik 50% személyes találkozón, plakátokról és a többi 
kutyástól jut olyan információkhoz, melyek érintik. Ezért fontos a megfelelően felépített promócíója 
az eseménynek.

mailto:rnfo@zoldeb.hu
mailto:reszvetel@jozsefvaros.hu


Online
A Facebookon egyesületünk csoportjában a ZöldEb Józsefváros csoportban, kerületi kutyás 
csoportokban.
Az Önkormányzat online felületein.
Józsefvárosi kutyás hírlevélben.

Offline
Tapasztalataink alapján, a futtatókra kihelyezett plakátok igen sikeresen működnek, ezért a 
programokra mindenképpen ilyen módon is fel kell hívni a figyelmet.
A futtatót használó kutyásokkal személyes találkozások, beszélgetések alkalmával felmérni a 
területen lakó, problémás kutyásokat őket csak személyes találkozások alkalmával lehet bevonni a 
tréner programba.
Ez azt jelenti, hogy a promóció keretében az aktív kutyás időben személyes jelenlétre van szükség 
minden futtató esetében.

A promóció menet:
- Grafikai anyagok készítése. Egységes, poszt képek, esemény borítók és plakátok 

elkészítése.
- Online felületeken a teljes program és ütemterv megosztása, az online regisztráció 

lehetőségével.
- Ütemterv szerint minden futtatóban, aktív időben személyes jelenlét és plakátolás helyben 

regisztráció lehetőségével.
- Ateljes programhoz 1fő állandó host jelenléte. Tapasztalataink szerint könnyebben fordulnak 

a gazdik kéréssel, kérdéssel olyan személyhez, akit összekapcsolnak a programmal és aki 
mindig ott van minden eseményen személyesen.

Ateljes kerületet jellemző problémák mellett, minden futatónak megvan a maga sajátossága, mely 
adódhat a méretéből, elhelyezkedéséből és az azt használó kutyások szokásaiból is. A képzési 
programot is ehhez igazítanánk.

A kisebb méretű futtatók nem alkalmasak aktív gyakorlati foglalkozásokra 10 kutya-gazda páros 
befogadására. Ezért ezekben 2 alkalmas főleg elméleti foglalkozásokat tervezünk.
Program típus "k”
Hossza 2x1 óra
Taralma:

- futtató használati etikett / közösségi együttélés a futtatókban
- kutyával az utcán / közösségi együttélés a közterületeken
- biztonságos közlekedés a városban
- károkozás és a felelősségvállalás kötelezettsége
- köztisztasági kérdések kutyásként
- egyéni felmérése a problémáknak

- egyszerű esetekben (alap engedelmesség! kérdésekben) a helyszínen tanácsadás, 
gyakorlati segítségnyújtás

- problémás gazda-kutya párosok összegyűjtése egy külön foglalkozásra.
Ilyen V típusú foglalkozásokat tartanánk a alábbi futtatókban:
Leonardó futtató
Brunszvik futtató
Horváth Mihály futtató
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Tisztes futtató
Strobl Futtató
Azokat a gazdákat, akik problémás kutyával ezeken a futtatókon kutyáznak, a helyhiány miatt a 2 
elméleti alkalom után átirányítanánk folytatásra a probléma szerinti, tematikus külön 
foglalkozásokra.

Program típus “n"
Hossza 4x1 óra
Taralma:

- Elméleti foglalkozás (lóra):
- futtató használati etikett / közösségi együttélés a futtatókban
- kutyával az utcán / közösségi együttélés a közterületeken
- biztonságos közlekedés a városban
- károkozás és a felelősségvállalás kötelezettsége
- egyéni felmérése a problémáknak

- Gyakorlati foglalkozás (1 óra)
- egyszerű esetekben (alap engedelmességi kérdésekben) a helyszínen tanácsadás, 

gyakorlati segítségnyújtás, szocializációs felmérés
- problémás gazda-kutya párosok csoportosítása és további 2 alkalommal specifikus 

gyakorlati óra.
Ilyen foglalkozásokat tartanánk az alábbi futtatókon:
Gyulai Pál futtató
Teleki téri futtató
Kálvária téri futtató
Muzsikus futtató
Szenes Iván futtató
Golgota futtató

AII. János Pál Pápa tér egy speciális kutyás közterülete a kerületnek. Ajelenlegi szokásrend 
alapján a kutyások nem csak a futtatóban engedik el a kutyáikat, hanem a tér több részét is póráz 
nélküli sétára használják. Bár jelenleg ez szabálytalan, hamarosan a park egy nagy részére integrált 
park használati házirend kerül ki, ami bizonyos helyeken megfelelően szocializált kutyákkal engedi a 
póráz nélküliséget.
Ezért itt ennek megfelelően nagyobb hangsúlyt kell kapjon az engedelmesség és a szocializáció.

- Elméleti foglalkozás (lóra):
- futtató használati etikett/közösségi együttélés a futtatókban
- kutyával az utcán / közösségi együttélés a közterületeken
- park használati etikett / integrált park kutyás szabályai
- biztonságos közlekedés a városban
- károkozás és a felelősségvállalás kötelezettsége
- egyéni felmérése a problémáknak

- Gyakorlati foglalkozás (3óra)
- alap engedelmességi, szocializációs gyakorlati órák
- a problémás (agresszív, bizonytalan) gazda-kutya párosok átirányítása a specifikus 

gyakorlati tréningre.



A kerületben tapasztaltak és a tavalyi tréner programon résztvevők alapján 3 típusú fő gondot 
láttunk. Ezért az alábbi külön csoportokat hoznánk létre:

1. Valamilyen agresszióval bíró kutya.
2. Bizonytalanságból fakadó problémás kutya.
3. Alapvető engedelmesség hiányával bíró kutya.

Az "n” programú futtatókban az alap 4 alkalmas foglalkozást igazítanánk a többséghez. Terveink 
szerint ez futtatónként a következő:

futtató í program típus , alkalmak

; Gyulai Pál utcai futtató rtl 4

Teleki téri futtatók n 4

Kálvária téri futtatók n 4

Muzsikus futtató n 4

Leonardó futtató ík 2

Brunszvik futtató k 2

Horváth Mihály futtató k 2

Szenes Iván futtató n 4

Golgota futtató n 4

Tisztes futtató k 2

Strobl Futtató k 2

11. János Pál Pápa tér m 4

összesen 38

Összesen a futtató méretéhez igazítva 38 óra foglalkozást tudunk előre tervezve összeállítani. A 
fennmaradó 12 órát a problémához és a kutyák számához igazítanánk.

Az 1. azaz valamilyen agressziót mutató párosnak plusz képzést tartanánk. Ez egy minimum 4 órás 
tréning, a probléma megoldására koncentrálva.
Maximum kutyaszám 5-6.

A 2. azaz valamilyen bizonytalansággal bíró kutya esetében szintén 4 órás tréning keretében 
tartanánk a plusz képzést. Maximum kutyaszám 10-11.

Az ossz 50 órát tekintve 3db 4 alkalmas mini tréninget tudunk megtartani a problémás kutyákat 
összegyűjtve, megfelelően csoportosítva, közösmegegyezései valamelyik nagyobb futtatóban. 
Javaslatunk az, hogy ez lehetőleg vagy a teleki téren vagy a Kálvária téren legyen. Mind két helyen 
2 futtató van, így a foglalkozások alatt a normál futtató használatot a legkevésbé zavarjuk.

A tréningeket két tréner végzi,



- Szabó Viktória, egyesületünk tagja. Aktívan vesz részt egyéni trénerként a problémás kutyák 
esetében, előadó az egyesületünk felelős állattartást népszerűsítő előadásain és a 
gyerekeknek szóló óráinkon. Több mint 200 órát töltött eddig a gazdik képzésével.

- Horváth András, aki a tavalyi tréner a futtatóban programunkon itt Józsefvárosban is képezte 
már a kutyásokat. De más kerületekben is folytatott már egyesületünkkel hasonló 
képzéseket.
Az elmúlt 3 évben több csoportos és egyéni foglalkozást is tartott. Egyesületünkhöz 
kapcsolódóan 76 órányi foglalkozáson volt segítségünkre.

- A ténerek munkáját, a kutyák felmérését egyesületünk elnöke Nagyné Hirbek Edina kisállat 
pszichológus segíti. Kutyák pszichológiai elemzésével közel 200 órát töltött el az elmúlt egy 
évben. Valamint az egyesület felelős állattartásról szóló óráinak rendszeres előadója. 
ZebSuli programunkban 270 órát tartott már meg felelős állattartás és állatvédelmi témában 
gyerekeknek és 50 alkalommal leendő és jelenlegi gazdáknak.

A szakemberek szakmai önéletrajzát és bizonyítványait a melléklet tartalmazza.

A tréningek promócíójában is szakemberek vesznek részt. Egyesületünk kommunikációs csapata 
aktív részese a program vizuális és marketing kommunikációjának.

A tréningeket 2022. június 15. és november 30. között tartanánk meg.

Költségek:

program alkal > tréner/alk tréner host/alkal host promóciós
futtató típus mák alom ossz om összes költség

Gyulai Pál utcai 
futtató n 4 20000! 80000 5000 25000' 10000

Teleki téri futtatók n 4 20000 80000 5000 25000 10000

Kálvária téri 
futtatók n 4 20000 80000 5000 25000 10000

Muzsikus futtató n 4 20000 80000 5000 25000 10000

Leonardo futtató k 2 20000 40000 5000 15000 10000

Brunszvik futtató k 2 20000 40000 5000 15000 10000

Horváth Mihály 
futtató k 2 20000‘ 40000 5000 15000 10000

Szenes Iván
futtató n 4 20000 80000 5000 25000 10000

Golgota futtató n 4 20000 80000 5000 25000 10000

Tisztes futtató k 2 20000 40000 5000 15000 10000

Stróbl Futtató k 2 20000 40000 5000 15000 10000

II. János Pál Pápa 
tér n 4 20000 80000 5000 25000 10000

problémás kutya 4 20000 80000 5000 25000 10000



tréning 1

problémás kutya 
tréning 2 4 20000 80000 5000 25000 10000
problémás kutya 
tréning 3 4 20000 80000 5000 25000 10000

100000 
0 325000 150000

A teljes program költsége 1.475.000 forint
Ha a promóciós költségeket is elosztjuk az 50 alkalommal, akkor ez tréningekre bontva 29.500 / óra 
/alkalom.

Kelt: Budapest, 2022.05.22.

iU.



Személyes 
adatok

Magamról

Lakom: 
Születésnap: 
Telefonszám: 
E-mailcím:

Tapasztalat
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AKU KÜTYÍS SPOUT KYESÍLET

TANÚSÍTVÁNY lll^^
részére, aki szított ■ »árosában



Tanúsítvány sorszáma

TANÚSÍTVÁNY

(születési családi és utóneve-. ___ születési helye:
születési ideje: „ anyja születési családi és utóneve:

■11^^

aki a(z, felndttkóp/őnél

2021.09.01. és 2022.01.19. között 56 órás

Kutya Tréner Tanfolyam

megnevezésű képzésen részt vett, és a képzést elvégezte.

A tanúsítvány szakképesítést és szakképzettséget nem tanúsít. A 
tanúsítvány munkakör betöltésére nem, tevékenység folytatására 

jogszabályban meghatározott esetben jogosít.

Kelt: Budapest, 2022.01.10. napján.

OléaV dá^or 
Vezető tréner

Oleâmâ Vddáb^ Knsztind 
Nyilvántartási szám.- B/2020/008768 

1068 Budapest, Felső Erdősor 7. em. FS. mtó 4



KUTYA OKTATÁS, NAPKÖZÍZTETÉS

Személyes adatok
9
8

a

Tapasztalat

2018

2015 - 2018

2014-2015

Tanulmányok

2020 - 2021

2012-2014

2008-2012

2000.9 -
2008.6

Nyelvismeret

Angol

PROFESSION



• Név:;’

• Születési név: 

Születési hely; ________ __ __ _

/ Születési idő: 

Anyja születési neve______ r„

: Tanulói a/onosíiö szama-

' aki szakmai tanulmányait a(z)_____________

' OCUSOk í A rÁSI koiíáluH hnckhH'^íí îir^r j<- 

 (Budapest)

;B-tWOO/ZOU/AUO?

a(z)FM’ÀSl korlátolt ! ek-iívsé' <í : „•■..), !v

fneiit-tí Hiűköitó 5/akinui \ irtgabUwtbág élőn szakmai vizsgái len

A szakmai vizsga eredménye osztályzattal'

SUJQLr.17 HAnvtUft pAlRK/rt -füÜUZrt 2IUB



b a hunnvitvdnr a vakkopzésrAl srohi 2011 M Cl XXXVH törvény 9. § h cneJméhen 
.íz Or^oHCqfrdM Jí^ »leghatározott
|||||^^

UabilUádós kulya kiképzője

niegnc w/cmI

s/akkepentes. nwvaklæpcbNcx szakkpesiiï s-raepnlcs* 
megs/emset igazolja.

X fenn këpcsues

Mag’»ar Képesítési Keieircnds/er szeiinti sziiUjf

Európai Képesítési heictrendvcrszennti szintit1*

__ Budapest, 2021.09. 02.

• a r ty/dcWii’ (vaH tp Jir* f Ucgd ulihivuido
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Igazolás

Alulírott ~ __ a, mint a DOG3 Kutyás Közösségi tér vezetője 
igazolom, hogy _ a a Complimentary Medical
Association NS Academy tanulója a szakon
folytatott tanulmányainak a gyakorlati idejét iskolánkban és a kutya 
napközinkben eltöltötte.
A kötelező 140 gyakorlati órát igazolom.

Kelt: Budapest, 2021.12.19.

DOG3^öZ*ONTKFT.
1031 Gázgyár u. 19332/3

26702599-M1



Az ajániattéleti felhívás 2. sz. melléklete

Nyilatkozat 

«Minimum 100 főt bevonó tréning promóciója és megtartása a felelős városi kutyatartásról a 
józsefvárosi kutyafuttatókban” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési 

eljárásban

, 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, részvéteire jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részi 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
aj 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 Törvény könyvről 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 TV. 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;
aj) az 1978. évi TV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. 
szerinti kényszermunka;
ag) az 1978. évi TV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás 
közbeszerzési és koncessziós eljárásban;
ah) & 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;
ß esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információi 
kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy

9



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 UH. 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 l.§ 4. pontjára.

cégszerű aláírás



Az ejsnlettételifelhívás 3. sz- melléklete

Ajánlattételi Nyilatkozat 

„Minimum 100 főt bevonó tréning promóciója és megtartása a felelős városi kutyatartásról a 
józsefvárosi kutyafuttatókban”

tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban

Alulírott sján\atl&v& (székhely:
-ÄÄÄÄfcs... (képviseleti jogknrfàftAnx megnevev^se) az ajánlattételi 

felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi kövblbhnény, 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 bánnely 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.

cégszerű aláírás
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Az ajánlattételi felhívás 4. sz. melléklete

Titoktartási Nyilatkozat

„Minimum 100 föl bevonó tréning promóciója és megtartása a felelős városi kutyatartásról a 
józsefvárosi kutyafuttatókban” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési

eljárásban

1, Alulírott mint a ajánlattevő (székhely:
(képviseleti jogkör/títulus megnevezése) nyertességem 

esetén tudomásul veszem, hogy a „Minimum W0 főt bevonó tréning promóciója és 
megtartása a felelős városi kutyatartásról a józsefvárosi kutyafuttatókban” tárgyú, 
közbeszerzési értékhatárt cl 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.

cégszerű aláírás
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JELENLÉTI ÍV

Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
Érkézen:

2022 MÁJ 2 7.
Szám: , 

Uoi-blLoZ
Mellékjei: Ügyintéző: Elôzgÿy;

Készült: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Ajánlatkérőnek a

„Összesen minimum 100 főt bevonó tréning promóciója és megtartása a felelős városi 

kutyatartásról a józsefvárosi kutyafuttatókban*9

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

2022. május 27. 12.00 óra

Megjelent személy neve 
1

S/ene/et Aláírás

Tiszai Árpád
Költségvetési és pénzügyi 

Ügyosztály 
ügyosztályvezető

dr. Kiss Éva Jogi Iroda 
jogi referens

; Aradi Fanni Közösségi Részvételi Iroda 
közösségszervező

J—■

l&iiîA



Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

/XjülC
Érkezeit:

2022 ^ . Szám:

Melléklet: Ügyintéző: Előz mén

Készült: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Ajánlatkérőnek a

„Összesen minimum 100 főt bevonó tréning promóciója és megtartása a felelős városi 

kutyatartásról a józsefvárosi kutyafuttatókban”

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

2022. május 27.12.00 óra

Ajánlatkérő részéről jelen vannak: Tiszai Árpád ügyosztályvezető

Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály 
dr. Kiss Éva

Jogi Iroda
Aradi Fanni közösségszervező
Közösségi Részvételi Iroda

Ajánlattevő: Zöldeb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület (1078 Budapest, István utca 38.) 

ajánlata elektronikusan érkezett be 2022. május 24-én.

Az ajánlat a pályázati kiírás 21/c pontjának nem felel meg, mert nincs cégszerű aláírás minden 
oldalon. Hiánypótlás szükséges.

Ajánlat Nettó ajánlati ár Bruttó ajánlati ár
Összesen minimum 100 főt bevonó 
tréning promóciója és megtartása a 
felelős városi kutyatartásról a 
józsefvárosi kutyafuttatókban

1.475.000,- Ft 1.475.000,- Ft

dr. Kiss ÉvaTiszai Áipád

Aradi Fanni



Budapest főváros vm. kerület

Józsefvárosi Polgármesteri
Hivatal Közösségi Részvételi Iroda

Jegyzőkönyv

----------Xázsdxáw&LBiIgánnfiSteri Hivatal
Érkezett:

2022 MÁJ 3 û
Melléklet: Ügyintéző: 

...... ül
Előzmény;

A „Összesen minimum 100 főt bevonó tréning promóciója és megtartása a felelős városi 
kutyatartásról a józsefvárosi kutyafuttatókban” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem 
érő beszerzési eljárás ajánlattételi felhívása a jozsefvaros.hu oldalon jelent meg 2022. május 
13-án a https://iozsefvaros.hu/onkonnanyzat/hirdetmenyek/palvazatok elérési útvonalon. Ezen 
kívül az ajánlattételi felhívás megjelenésére 3 potenciális pályázó figyelemfelhívása 
megtörtént.

Az ajánlattételi felhívásra 1 ajánlattevő nyújtott be ajánlatot:

A Zöldeb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület (1078 Budapest, István utca 38.) ajánlattevő 
pályázati anyaga 1.475.000,- Ft (alanyi adómentes), tehát összesen 1.475.000,- Ft ajánlati árat 
tartalmazott.

Az Zöldeb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület ajánlatáról az Előkészítő Bizottság 
megállapította, hogy tartalmi szempontból az ajánlattételi felhívásnak megfelelő volt, azonban 
a pályázati kiírás 21/c pontjának nem felel meg, mert nem volt cégszerű aláírás minden 
oldalon. Ezért a Zöldeb Kutyás Érdekvédelmi Egyesülettől a Bizottság hiánypótlást kért, 
melynek határideje 2022. május 30. hétfő 14 óra volt. A hiánypótlást a pályázó határidőre 
megküldte a reszvetel@iozsefvaros.hu címre szkennelt formában.

A hiánypótlással a Zöldeb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület ajánlata tartalmi és formai 
szempontból az ajánlattételi felhívásnak megfelelő.

Az ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempont a legalacsonyabb ár elve.

Fentiek alapján az Előkészítő Bizottság az „Összesen minimum 100 főt bevonó tréning 
promóciója és megtartása a felelős városi kutyatartásról a józsefvárosi 
kutyafuttatókban” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban a 
Zöldeb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület érvényes (formai és tartalmi szempontból egyaránt 
megfelelő) pályázatát javasolja nyertes ajánlatnak.

Budapest, 2022. május 30.
/ " ' &

Tiszai Árpád 
ügyosztályvezető 

Költségvetési és Pénzügyi
Ügyosztály

dr. Kiss Éva 
jogi referens 
Jogi Iroda

Aradi Fanni 
közösségszervező 

Közösségi Részvételi Iroda

Előkészítő Bizottság 
tagja

Előkészítő Bizottság 
tagja

Előkészítő Bizottság 
tagja

E3 1082 Budapest, Baross u. 63-67. 8 459-2100
www.jozsefvaros.hu

1
íU.

jozsefvaros.hu
https://iozsefvaros.hu/onkonnanyzat/hirdetmenyek/palvazatok
mailto:reszvetel@iozsefvaros.hu
http://www.jozsefvaros.hu




Budapest Főváros vni. kerület

Józsefvárosi Polgármesteri
Hivatal Közösségi Részvételi Iroda

Jegyzőkönyv

... - ——JózscfvárosúlMgáHHe'teri Hivatal

Érkezett.:

2022 MÁJ 2 ?
Szám:

Melléklet: Ügyintéző: Előzmény:

A „Összesen minimum 100 főt bevonó tréning promóciója és megtartása a felelős városi 
kutyatartásról a józsefvárosi kutyafuttatókban” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem 
érő beszerzési eljárás ajánlattételi felhívása a jozsefvaros.hu oldalon jelent meg 2022. május 
13-án a https://iozsefvaros.hu/onkormanyzat/hirdetinenyek/palvazatok elérési útvonalon. Ezen 
kívül az ajánlattételi felhívás megjelenésére 3 potenciális pályázó figyelemfelhívása 
megtörtént.

Az ajánlattételi felhívásra 1 ajánlattevő nyújtott be ajánlatot:

A Zöldeb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület (1078 Budapest, István utca 38.) ajánlattevő 
pályázati anyaga 1.475.000,- Ft (alanyi adómentes), tehát összesen 1.475.000,- Ft ajánlati árat 
tartalmazott.

Az Zöldeb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület ajánlata tartalmi szempontból az ajánlattételi 
felhívásnak megfelelő. Az ajánlat a pályázati kiírás 21/c pontjának nem felel meg, mert nincs 
cégszerű aláírás minden oldalon. Hiánypótlásra van szükség.

Az ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempont a legjobb ár-érték arány elve.

Fentiek alapján az Előkészítő Bizottság az „Összesen minimum 100 főt bevonó tréning 
promóciója és megtartása a felelős városi kutyatartásról a józsefvárosi 
kutyafuttatókban” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban a 
Zöldeb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület pályázatát formailag hiányosnak találta és a 
Bizottság a pályázótól hiánypótlást kér, melynek határideje 2022. május 30. hétfő 14 óra. A 
hiánypótlást szkennelve a reszvetel@iozsefvaros.hu-ra kell beküldeni.

Budapest, 2022. május 27.

Tiszai Áipád 
ügyosztályvezető 

Költségvetési és Pénzügyi 
Ügyosztály

dr. Kiss Éva 
jogi referens 
Jogi Iroda

Aradi Fanni 
közösségszervező

Közösségi Részvételi Iroda

Előkészítő Bizottság Előkészítő Bizottság
tagja tagja

Előkészítő Bizottság 
tagja
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A „Összesen minimum 100 főt bevonó tréning promóciója és megtartása a felelős városi 
kutyatartásról a józsefvárosi kutyafuttatókban” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem 
érő beszerzési eljárás ajánlattételi felhívása a jozsefvaros.hu oldalon jelent meg 2022. május 
13-án a https://jozsefvaros.hu/onkormanvzat/hirdetmenvek/palyazatok elérési útvonalon. Ezen 
kívül az ajánlattételi felhívás megjelenésére 3 potenciális pályázó figyelemfelhívása 
megtörtént.

Az ajánlattételi felhívásra 1 ajánlattevő nyújtott be ajánlatot:

A Zöldeb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület (1078 Budapest, István utca 38.) ajánlattevő 
pályázati anyaga 1.475.000,- Ft (alanyi adómentes), tehát összesen 1.475.000,- Ft ajánlati árat 
tartalmazott.

Az Zöldeb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület ajánlatáról az Előkészítő Bizottság 
megállapította, hogy tartalmi szempontból az ajánlattételi felhívásnak megfelelő volt, azonban 
a pályázati kiírás 21/c pontjának nem felel meg, mert nem volt cégszerű aláírás minden 
oldalon. Ezért a Zöldeb Kutyás Érdekvédelmi Egyesülettől a Bizottság hiánypótlást kért, 
melynek határideje 2022. május 30. hétfő 14 óra volt. A hiánypótlást a pályázó határidőre 
megküldte a reszvetel@iozsefvaros.hu címre szkennelt formában.

A hiánypótlással a Zöldeb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület ajánlata tartalmi és formai 
szempontból az ajánlattételi felhívásnak megfelelő.

Az ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempont a legalacsonyabb ár elve.

Fentiek alapján az Előkészítő Bizottság az „Összesen minimum 100 főt bevonó tréning 
promóciója és megtartása a felelős városi kutyatartásról a józsefvárosi 
kutyafuttatókban” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban a 
Zöldeb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület érvényes (formai és tartalmi szempontból egyaránt 
megfelelő) pályázatát javasolja nyertes ajánlatnak.

Budapest, 2022. május 30.

Tiszai Árpád 
ügyosztályvezető 

Költségvetési és Pénzügyi 
Ügyosztály

dr. Kiss Éva 
jogi referens 
Jogi Iroda

Aradi Fanni 
közösségszervező 

Közösségi Részvételi Iroda

Előkészítő Bizottság 
tagja

Előkészítő Bizottság 
tagja
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Szerződés tervezet

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Vili, 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

Zöldeb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület vállalkozó

székhelye: 1078 Budapest István utca 38.
képviseli: Nagyné Hirbek Edina
adószáma: 18876495-1-42
bankszámlaszám: 11713177-21450204-00000000
statisztikai számjele: 18876495-9499-529-01
nyilvántartási szám: 01-02-0016301 

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

1. A szerződés tárgya:
1.1. A Megrendelő célja 38 db kétórás tréning promóciója és megtartása a felelős városi 

kutyatartásról a józsefvárosi kutyafuttatókban.
Ennek érdekében a Megrendelő az ajánlattevők részére közvetlenül megküldött 
ajánlattételi felhívással „Minimum 100 főt bevonó tréning promóciója és megtartása 
a felelős városi kutyatartásról a józsefvárosi kutyafuttatókban” 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 
„Minimum 100 főt bevonó tréning promóciója és megtartása a felelős városi 
kutyatartásról a józsefvárosi kutyafuttatókban” tárgyban tevékenységet végez a jelen 
vállalkozási szerződés megkötését megelőzően lefolytatott, közbeszerzési értékhatárt el 
nem érő beszerzési eljárás ajánlattételi felhívás feladat-meghatározásában foglaltak 
szerint. Az ajánlattételi felhívás feladat-meghatározása jelen szerződés 2. sz. mellékletét 
képezi.

1.3 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. november 30. napjáig kell 
maradéktalanul elvégeznie. 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 20%-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 25%-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, a szerződés 2. mellékletében 

részletezett feladatok szerződésszerű elvégzéséért mindösszesen 1.475.000,- Ft azaz 
egymillió négyszázhetvenötezer forint összegű vállalkozói díj illeti meg. A 
vállalkozói díj a jelen szerződés tárgyát képező feladatok végrehajtásához szükséges 
teljes összeget tartalmazza, azon túlmenően Vállalkozó semmilyen jogcímen 
ellenértékre, költségtérítésre nem jogosult.

3.2. A kifizetés két részletben - az első részlet a tréningek felének megtartását, a második 
részlet kifizetése pedig a szerződés teljesítését követően történik. A számlák 
kiegyenlítésére a Ptk. 6:130. § (l)-(2) bekezdésében foglaltak szerint, az igazolt 
szerződésszerű teljesítést és a kézhezvételt követő 30 napon belül, banki átutalással 
kerül sor.

3.3. A Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének igazolására Udvarhelyi Éva Tessza, a 
Közösségi Részvételi Iroda irodavezetője jogosult.

3.4. Megrendelő a vállalkozói díjat az alakilag és tartalmilag hibátlan részszámlák és 
végszámla befogadását követő 30 napon belül, banki átutalással Vállalkozó az OTP 
banknál vezetett 11713177-21450204-00000000 számú bankszámlájára fizeti meg.

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

Megrendelő részéről kapcsolattartó:
név: Udvarhelyi Éva Tessza, irodavezető
Telefonszám: +
E-mail: udvarhelyit@jozsefvaros.hu

Vállalkozó részéről kapcsolattartó:
név: Nagyné Hirbek Edina
Telefonszám: +
E-mail: elnokseg@zoldeb.hu

5. A felek jogai és kötelezettségei:

2

Ti

mailto:udvarhelyit@jozsefvaros.hu
mailto:elnokseg@zoldeb.hu


5.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy feladatait a hatályos jogszabályi 
rendelkezések alapján, a tôle elvárható minőségben, megfelelő szakmai gondossággal, 
a legjobb tudása szerint teljesíti a Megrendelő érdekeinek figyelembe vételével.

5.3. 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 a benyújtott pályázatában 
megnevezetten kívüli 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.

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

5.5. 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.

5.6. 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.

5.7. 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.

5.8. 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.

5.9. 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.

5.10. 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 l.§ 4. 
pontjában és 41. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontjában foglaltaknak 
megfelel.

5.11. 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.

5.12. 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 kizáija, akkor a szellemi alkotásnak kizárólagos és korlátlan (területi 
korlátozás nélküli, határozatlan idejű), minden ismert felhasználási módra vonatkozó, 
harmadik személyre átengedhető, az átdolgozás! 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 ellenértékéként 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
6.2. A jelen szerződés bármilyen módosítása kizárólag írásban, mindkét fél által aláírva 

érvényes.
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6.3. 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.

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

6.5. 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.

6.6. Jelen szerződés megkötése beszerzési eljárás eredménye. Jelen szerződést a Felek a 
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési és 
Pénzügyi Bizottság által 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, 2022........................ Budapest, 2022........................

Budapest Főváros Vili, kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében 
Pikó András 
polgármester
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Jogi szempontból ellenjegyzőm:
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dr. Sajtos Csilla
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Fedezete:...................... címen Budapest, 2022................................
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