
Szerződésszám: 1-3 50/13/2013 

VÁLLALKOZÁSISZERZŐDÉS 
Kommunikációs szaigáitatásra 

Amely létrejött egyrészről 

Név: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat 
Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. 
Képviselő neve: dr. Papcsák Ferenc Polgármester 
Adószáma: 15735777-2-42 
Bankszámla száma: 11784009-15514004 

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről 

Név: Castor & Pollux Bt.
C égj egyzékszám: O 1-06-7 6 694 5
Székhely: l 042 Budapest, Kemény Gusztáv u. 6.2/11. 
Képviselő neve: Merényi Márta 
Adószám:20988940-2-43 

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

mint szerződő Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkeL 

l. ELŐZMÉNY:

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi
Terv Közép-magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett KMOP-4.5.2-11 

"Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése" című
pályázati kiírásra. Zugló Önkormányzatának "

Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, új
telephelyen Zuglóban" című, KMOP-4.5.2-11-2012-0008 kódszámú pályázata nyertes
elbírálást kapott. A pályázat keretében Budapest XIV. Kerület Öv utca 206. szám alatti, l 00% 
önkormányzati tulajdonban lévő telken valósul meg a beruházás. 

Zugló Önkormányzata nyertes pályázatának összköltsége 50 és 500 millió forint közé esik, 
ezért a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség "Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei"

című dokumentumában meghatározott pályázati kommunikációs csomagok közül a 2. számú 
csomag kommunikációs tevékenységeit szükséges teljesíteni. 

A 2. számú kommunikációs csomag kijelölt elemeit szolgáltató cég kiválasztása Budapest 
Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 7/2011. a Kbt. hatálya 
alá nem tartozó beszerzések részletes szabályairól szóló Hatályos Polgármesteri és Jegyzői 
együttes utasításnak megfelelően egyszerű beszerzés során, három árajánlat közül a 
legalacsonyabb árat ajánló kiválasztásával történt. 
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2. SZERZŐDÉS TÁRGYA: 

2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig vállalja a 

KMOP-4.5.2-11-2012-0008 "
Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, új telephelyen Zuglóban"

című pályázathoz kapcsolódó kötelező pályázati kommunikáció szolgáltatását. 

2.2. Vállalkozó szerződésben rögzített kötelezően ellátandó feladata: pályázati kommunikáció 
elemeinek szolgáltatása az alábbiak szerint: 

- internetes honlap készítése, amelynek feladata az új Mcsevonat Bölcsőde 

bemutatása, valamint szükséges a pályázatban való részvétel feltüntetése is 

(bölcsődevezetővel és projektmenedzserrel egyeztetve) 

- l db "B" típusú tábla elkészítése és kihelyezése a beruházás helyszínén (beleértve a

szükséges talapzat elkészítését, a teljes kivitelezést ésfizikai megvalósítást) 

- l db "D
" 

típusú tábla (A4-es méretű) elkészítése és kihelyezése a projekt zárásakor a 

beruházás helyszínén 

2.3. Vállalkozó köteles jelen szerződés 2.2. pontjában meghatározott tevékenységeket az 
ÚSZT Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című és az ÚSZT Arculati kézikönyv 
című pályázati dokumentumokban meghatározott feltételekkel teljesíteni. 

3. TELJESÍTÉS 

3.1. Felek teljesítés alatt azt értik, hogy Vállalkozó jelen szerződés 2.2. pontjában jelölt 
feladatait hiba- és hiánymentesen, legjobb tudása szerint, a vonatkozó előírásoknak, valamint 
a 2.3. pontnak megfelelően végzi és teljesítési jelentését átadja Megrendelő részére. 

3.2. Felek közös megegyezése alapján a jelen szerződés 2.2. pontjában meghatározott 
feladatok teljesítése, a folyamatos egyeztetést feltételezve, az alábbi határidő betartása mellett 
valósul meg: 

Feladat Teljesítési h atáridő 

Internetes honlap, "B" és "D" típusú USZT
táblák 2013.04.15. 

3.3. Vállalkozó köteles teljesítési jelentést készíteni az általa nyújtott szolgáltatás elvégzéséről 
a Megrendelő által előírt teljesítési jelentés mintát alkalmazva. A teljesítési jelentésnek 
tartalmaznia kell a valósággal egyező módon, utólag ellenőrizhető formában a feladat 
ellátására fordított időt (órára kerekítve) és a teljesített feladat részletes leírását. 

2 



Szerződésszám: 1-3 50/ .t... 72013 

3 .4. Megrendelő a teljesítést elfogadja, ha a teljesítési jelentés alapján igazolható a Vállalkozó 
szerződés szerinti teljesítése és a 2.2. pontban felsorolt kommunikációs tevékenységek 
megvalósultak. 

3. 5. Megrendelő részéről teljesítési igazolás aláírására jogosult személy a polgármester. 

3 .6. A vállalkozói díj ki fizetésére a teljesítési igazolás jóváhagyását követően kiállított számla 
alapján kerül sor. 

3.7. Ha a teljesítési jelentés hiányos, Vállalkozó köteles a hiányzó adatokat pótolni és a 
helyesen kitöltött teljesítési jelentést Megrendelő részére megküldeni. Arnennyiben a 
teljesítési jelentés nem valós adatokat tartalmaz, akkor Megrendelő vállalkozói díjat nem fizet 
V állalkazó felé. 

4. FIZETÉSI FEL TÉTELEK

4.1. Vállalkozó vállalkozói díjként 
bruttó 434.594,- Ft, 

azaz négyszázharmincnégyezer- ötszázkilencvennégy forintra jogosult. 

4.2. Felek a vállalkozói díjat fix átalányösszegnek tekintik, amely összeg jelen Szerződés
hatálya alatt nem változtatható meg. 

4.3. Megrendelő a Vállalkozó szabályszerűen és hiánytalanul kiállított, megfelelő 
bizonylatokkal és mellékletekkel együtt benyújtott számláját a kézhezvételtől számított 30 
napon belül a Vállalkozó által megjelölt bankszámlára átutalással megfizeti, amennyiben 
Vállalkozó jelen szerződés 3. pontjában foglalt teljesítési feltételeket maradéktalanul teljesíti. 

4.4. A számla benyújtása személyesen vagy postai úton lehetséges. Postai úton benyújtott 
számla borítékján fel kell tüntetni a Megrendelő által megjelölt kapcsolattartó személy nevét 
és a pályázat kódszámát is. Továbbá elektronikusan kiállított számla esetén a megjegyzés 
rovatban, egyéb formátumú számla esetén az összeg alatt fel kell tüntetni a kapcsolattartó 
személy nevét és a pályázat kódszámát is. 

5. TÁJÉKOZTATÁS

5.1. Felek megegyeznek, hogy a teljesítéshez szükséges, módosult vagy megváltozott 
információkat a változással egyidejűleg megosztják egymással. 

5.2. Vállalkozó köteles a megrendelt szaigáitatás teljesítése során a Zugtói Egyesített 
Bölcsődék vezetőjével és a projektmenedzserrel folyamatosan egyeztetni, valamint az 
internetes honlap tervét véleményezésre megküldeni. 
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6. SZERZŐDÉS HA TÁLYBA LÉPÉSE, MEGSZŰNÉSE, FELMONDÁS

6.1. Jelen szerződés rendelkezései a Megrendelő képviselője által történő aláírás napján 
lépnek hatályba. 

6.2. Jelen szerződés megszüntetése csak közös elhatározással, írásos formában lehetséges. 

6.3. Megrendelő jogosult jelen szerződéstől - a Vállalkozónak felróható súlyos 
szerződésszegés esetén - egyoldalú jognyilatkozat formájában elállni. 

6.4. Jelen szerződés módosítása vagy kiegészítése csak a Felek kölcsönös egyetértése mellett 
és írásba foglaltan lehetséges. 

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

7.1. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI.
Törvény 5.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az 
államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás 
alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő nevében 
vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a 
szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a 
szerződés teljesítésében közreműködőknél. Felek tudomásul veszik, hogy a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 81. §-ának (4) bekezdése értelmében az, aki az 
államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre 
köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan 
tájékoztatást adni, valamint a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára 
tekintettel a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén nem tagadható 
meg. 

7.2. Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés aláírásával hozzájárul a szerződés főbb 
adatainak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrói szóló 20 l l . évi 
CXII. tv 37.§ ( l )  bekezdés szerinti "Üvegzseb", illetőleg az annak felhatalmazása alapján
meghozott önkormányzati rendelet szerinti közzétételéhez. Továbbá Vállalkozó jelen 
szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a 20 l l . évi CXII. tv. alapján az általa megadott 
adatokat a Megbízó a projekt elszámolásának befejezéséig kezelje és használja fel, azokat 
továbbítsa, kizárólag a projektgazdával együttműködő partnereknek illetve közreműködő 
szervezettel történő elszámolás során. 

7.3. V állalkazó jelen szerződés aláírásával büntetőjogi felelősségének tudatában nyilatkozik, 
hogy a vállalkozási szerződés fennállása alatt tudomására jutott állam-, szolgálati- és üzleti 
titkot, nem nyilvános információkat és személyes adatokat megőrzi. A tevékenysége során 
ismertté vált olyan adatokról, tényekről illetéktelen szervnek vagy személynek tájékoztatást 
nem ad, amelyek kiszolgáltatása az állam, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Önkormányzata, valamint Polgármesteri Hivatala, annak munkatársa, vagy harmadik személy 
számára jogellenesen hátrányos, vagy jogellenesen előnyös következményekkel járna. 
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7.4. Vállalkozó a szerződés teljesítése során az általa létrehozott szerzői művekre vonatkozóan 
korlátlan felhasználási jogot enged a Megrendelő részére. A Megrendelő a szerzői műveket 
korlátlanul felhasználhatja, másolhatja, harmadik személy részére átadhatja, publikálhatja. A 
szerzői jogi védelem alá tartozó, jelen szerződés alapján létrehozott mű jelen szerződéssel 
biztosított felhasználási jogainak díját a vállalkozói díj tartalmazza. 

7.5. Jelen szerződés tárgyi tevékenységének teljesítése során kapcsolattartási, adatszolgáltatási, 
egyeztetési és intézkedési felhatalmazással bírnak az alábbi személyek: 

Vállalkozó részéről: 

Név: Dömötör Fanni 

Megrendelő részéről: 

Név: Németh Lilla projektmenedzser 

Név: Kissné Kalló Györgyi bölcsődevezető 

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.1. Felek a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári 
Törvénykönyv rendelkezéseit és az irányadó hatályos jogszabályokat és előírásokat tekintik 
irányadó nak. 

8.2. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban közöttük 
felmerülő bármilyen nézeteltérést vagy vitát lehetőleg békés úton közvetlen tárgyalás alapján 
rendeznek. 

8.3. Jelen szerződés 4 egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyből 
3 példány a Megrendelőt, l példány a Vállalkozót illeti meg. 
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8.4. Felek a szerződést elolvasták, értelmezték, és mint ügyleti, üzleti akaratukkal mindenben 
megegyezőt, cégszerűen, alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírásukkal ellátták. 

Budapest 2013. március\.� 

d .----- r r �� 
• •  o • • •  o .  o • • • • • • • • •  ·� • •  '.\ • •  C\ ·L- ... �� 

Megrendelő képvis_eleJébe,n: ,..,_, 
__ ./ 

dr. Papcsák Ferenc 
polgármester 

CA!&lTOR f'x POLLUX t;lí'.
1042 Bp., Kemány Gusztáv u. 6. 2/11 

Adószám: 20986940-2� 
Banl�számlaszám: 

1 0700079-254 7550�511 00005 

-·�� . ct� a� · · · ·r . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Vállalkozó képviseletében: 

Merényi Márta 
üzletvezető 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZÖDÉS MÓDOSÍTÁSA 
Kommunikációs szaigáitatásra 

amely létrejött egyrészről 

Név: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 
Képviselő neve: dr. Papcsák Ferenc Polgármester 
Adószám: 15735777-2-42 
Bankszámlaszám: 11784009- 15514004 

mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő) 

másrészről 

Név: Castor & Pollux Bt. 
Cégjegyzékszám: O 1-06-766945
Székhely: l 042 Budapest, Kemény Gusztáv u. 6. 2/l l . 
Képviselő neve: Merényi Márta 
Adószám: 20988940-2-43 

mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) 

mint Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

l .  Felek rögzítik, hogy a közöttük 2013. marems l. napján kelt, 1-535/27/2013 számú
vállalkozási szerződés van hatályban kommunikációs szaigáitatás végzésére. 

2. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 3.2. pontjában foglalt határidők az alábbiak
szerint módosulnak: 

3.2. Felek közös megegyezése alapján a jelen szerződés 2.2. pontjában meghatározott 
feladatok teljesítése, a folyamatos egyeztetést feltételezve, az alábbi határidő betartása 
mellett valósul meg: 

Feladat Teljesítési határidő 

Internetes honlap 
2013.04.15. 

"B" és "D" típusú ÚSZT táblák 2013.05.31. 



3. Felek megállapodnak, hogy a szerződés 3 .2. pontjában rögzített internetes honlap
működtetésének technikai feltételeként a domain név bejegyzése Vállalkozó feladata, 
amelynek díját a szerződés 4.1. pontjában meghatározott vállalkozási díj tartalmazza. 

4. Felek megállapodnak, hogy az internetes honlap elkészítését követően a szerződés 4.4.
pontjának megfelelően részszámla benyújtása lehetséges. Vállalkozó vállalja, hogy a 
részszámla benyújtásával egy időben átadja Megrendelő részére az internetes honlapot, 
valamint a domain név tulajdoni és rendelkezési jogát. Továbbá Vállalkozó vállalja, hogy az 
internetes honlap átadásakor a Megrendelő által kijelölt személy, valamint a fejlesztésben 
érintett intézmény vezetője számára az admin felületek kezelésével kapcsolatos ismereteket 
átadja. 

5. Fenti szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban
maradnak. 

Budapest, 2013. március t.<:! 

···············� ·� ············ 

Megrendelő képviseletében: 

dr. Papcsák Ferenc (} 
polgármester )j 

,.,. � r: T ''·"'-'•l OR ft POLLUX ; ... 1042 Bp., Kem�ny Gusztáv u. 6. 21� 1 Adószám: 20988940-2--i-3 
Bankszámlaszám· 

10700079-254 7550B-51 l 00005 

ci�r. :.��&. ............ .
Vállalkozó képviseletében: 

Merényi Márta 
ügyvezető 



VÁLLALKOZÁSI SZERZÖDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍT ÁSA 
Kommunikációs szolgáltatásra 

amely létrejött egyrészről 

Név: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 
Képviselő neve: dr. Papcsák Ferenc Polgármester 
Adószám: 15735777-2-42 
Bankszámlaszám: 11784009-15 514004 

mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő) 

másrészről 

Név: Castor & Pollux Bt. 
Cégjegyzékszám: O 1-06-766945
Székhely: l 042 Budapest, Kemény Gusztáv u. 6. 2/ll. 
Képviselő neve: Merényi Márta 
Adószám: 20988940-2-43 

mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) 

mint Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

1-535/30/2013 

l. Felek rögzítik, hogy a közöttük 2013. marems l. napján kelt, 1-535/27/2013 szamu
vállalkozási szerződés és annak l. számú módosítása van hatályban kommunikációs
szolgáltatás végzésére. 

2. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 3.2. pontjában foglalt határidők az alábbiak
szerint módosulnak: 

3.2. Felek közös megegyezése alapján a jelen szerződés 2.2. pontjában meghatározott 
feladatok teljesítése, a folyamatos egyeztetést feltételezve, az alábbi határidő betattása 
mellett valósul meg: 

Feladat Teljesítési határidő 

Internetes honlap, "B" és "D" típusú
Megrendelő adatszolgáltatásától számított ÚSZT táblák elkészítése és kihelyezése 

20 nap 



1-535/30/2013 

3. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés-módosítás 2. pontjában meghatározott feladat
teljesítési határidej éig, de legkésőbb 2013 .12.31-ig Vállalkozó teljesíti a vállalkozási 
szerződés 2.2. pontjában meghatározott feladatokat, amennyiben Megrendelő legkésőbb 
2013.12.10-ig ahhoz adatot szolgáltat. 

4. Fenti szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlan tmialommal hatályban
maradnak. 

Budapest, 2013. június J.... i-. 

Megrendelő képviseletében: 

dr. Papcsák Ferenc 
polgármester 

Merényi Márta 
ügyvezető 




