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az alulítotthelyen és napon az alábbifeltételek

PREAMBULUM
Felek rögzítik, hogy Megrendelő mint művé szeti intézmérrya művészeti koncepciójának megvalósítása
keretében befogadó jellegrí színhénat,kiállítóteret, alkotóműhelyt és egyúttal közösségi színteret tart fenn,
ame lyek keretéb en ktilönfél e pro dukciók at aIIít szÍnp adra.
1./

2.lFeIekrögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés megkötésének időpontjában olyan egyedi személyi és
térgyi feltételekkel, illetve referenciákkal rendelkezik, amelyek az 1. pontban meghatározott tevékenység
ellátása körében sztikségesek.

3'l Megrendelő és Vállalkozó a

szerződés megkötését közbeszerzési tfugyalásaik során aÍTa a közös
jutottak,
megállapodásra
hogy az 1. pontban meghatiírozott megrendelői célokat aváIlalkozó személyi és
tárgyi feltételei, illetve ismérvei igénybevételévelvalósítják meg, figyelembe véve kölcsönös
gazdasági és
művészeti érdekeiket.

vállalkozási szeruődés megkötése érdekében a201I. évi CVil. torvény (Kbt') szerinti
hirdetmény kbzzététeIe nélkül indított trárgyalásos közbeszeruési eljarást indított, az ajánlattételi felhívás
harom ajanlattevő részéretörténő egyidejű megküldésével, mely közbeszeruési eljarás nyertese Vállalkozó
4./ Megrendelő je1en

lett.
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5./ Felek megállapodnak, hogy a jelen keretszerződésben meghatározott feladatok ellátásaról' a Polgári
Törvénykönyv (Ptk.) 200. $-a (1) bekezdése értelmébenállapodnak meg, azzal hogy annak részletes
szabályait a Ptk. 389.-40l.$ áltaI szabáIyozotívállalkozási szerződés keretében állapítjak meg.

A

SZERZoons rÁnGYA

jelen szerződés időbeli hatály aIatt, a Megrendelő
székhelyén tizemelő Színhááeremben és galériában, a kiállításokkal, próbákkal, előadásokkal kapcsolatos
feny- és hangtechnikai feladatokat teljes köníen ellátja, a jelen keretszeruődésben meghatározott általános
6./ Megrendelő megrendeli'

feltételekkel,

7.l

a

Vállalkozó válla\ja, hogy

a

jelen kerctszerződés alapján adandó egyedi megrendelések szerint.

Felekkötelezettségei
A vállalkoző a feladatai különösen:

7.Ll Yá|Ia|kozó köteles felmérni a programhoz szükséges technikai igényt, ennek megfelelően kapcsolatot
tart a fellépő művészekkel, rendezővel' stb. A felmért technikai igény alapján önállóan kialakítja,
megszervezi azok üzemelésének tervét, melyet egyeztet a művészekkel' rendezővel.
7.2.l Yállalkozó köteles biztosítani a programokhoz sztikséges műszaki berendezéseket. Amennyiben saját
eszközparkjan felül további eszközök sztikségesek, azt köteles beszerezni. Abban az esetben' ha a

Megrendelő eszközparkjara egyes előadások műszaki feltételeinek biztosítása érdekébenigényt tart, azt
igénybe veheti.
7.3./ Amennyiben vállalkozó megítéléseszerint a technikai igény alapjan a produkció megvalósítása
bizonytalan, vagy túlzott kockazatta], illetve a szokviínyostól eltérő magas költséggel jár, vagy annak
megvalósításéra saját és/vagy a Megrendelő eszközparkja, és/vagy szakszemélyzete nem elegendő, köteles
azt jeIezni a Megrendelőnek. Az ilyen igényeknek megfelelő eszközök beszerzésének költségeiről a
Megrendelő köteles gondoskodni. Az eszközök nem megfelelő hasznáIatáből eredő karokozásokért
vállalkozó anyagi felelősséggel tartozik.
7.4.l Yállalkozó köteles a mtiszaki berendezéseket felszerelni, beállítani, bizÍonságosan rögzíteni, próbán és
előadáson üzemeltetni.

7.5.l Yál|alkozó köteles a kÍilfoldi trírsulatok technikai eszközeinek ki- bepakolását, felszerelését.elvégezni,
üzemeltetni.
7.6.l YáIlaIkozó köteles az elóadások teljes körű technikai kiszolgálása után a bontási feladatokat ellátni, a

tarsulatok, a saját,' illetve
elhelyezéséről gondoskodni.

7.7.l Vállalkozó, külön

a

Megrendelő tulajdonában lévő eszközök

csomagolásáról, e|szállításátőI,

megállapodás alapjan jogosult a Megrendelő eszközeinek bérleti díj ellenében

történő külső haszn álatfu a.

7.8.l Vállalkozó jogosult indokolt számban és időtartamban, saját eszközeinek a Megrendelő raktarában
történo táxolásá

www.traío.hu
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7.9.l Vállalkozó jogosult, illetve köteles a produkciókhoz

szükséges megfelelő képzettségű, megfelelő

számű szakszemélyzetet biztosítani, a művész, illetve arcndező igényeit figyelembe véve.

7.I0.l A vállalkoző az álta|abiztosított szeméIyzet munkavállalók'
telj esítmény éértkizán őLago san

megbízottak, alvállalkozók

felel.

garantálja, hogy az általa biáosított szeméIyzet vállalkozásával a jogszabályban
meghatiározott jogviszonyban á11 és a szükséges szakképesítésselrendelkezik, tuz- és munkavédelmi
oktatásban részesültek.

7.II.l Vállalkozó

Megrendelő kötelezettségei különösen:

7.L2.l Megrendelő köteles aYállalkozó igényeinek megfelelő időpontban aváIlaIkozással

érintett területek

nyitásáról, záráséről, őtzésérőI, és rendelke zésre á|Iásáról gondoskodni.

7.I3.l

Megrendelő köteles aváIIaIkozó tevékenységéhezsztikséges közművek megfelelő minőségben és
időtartamban történő rendelkezésre állásríról gondoskodni.

7.14.lMegrendelő köteles a vállalkoző díját megfizetni.

A sZERZoDÉs TARTAMA
8./

Felek megállapodnak, hogy

a

jelen szerzódéshatérozott időtartama 2014. szeptember 01-től 2}ls.június

3O-ig tart

A sZEp(ZoDEs TELJEsÍrÉsn,pÉNzÜcyl FELTETELEK
jelen keretszerződés alapjan, a feladatellátást megelőzóen, legalább
15 nappal, és legalább 1 hónap időtartamra vonatkozóan, Megrendelő köteles a Vállalkoző szétmára a
részletes feladatokat tartalmaző egvedi megrendelést átadni, mely tartalmazza az adott időszakban
telj esítendő előadásszámot, próbaszámot, és időpontokat.
10.i Felek megállapodnak abban, hogy

a

A vállalkozó az ewedi megrendelést, annak átvételét követo harom napon belül köteles véleményezni.
és a feladat elIátásÍútoz sziikséges óraszátnot meghatározni, majd Megrendelő Észéretovábbítani.
1

1.i

Megrendelő a véleményezett egyedi megrendelést elfogadhatja, vagy módosítást kérhet rajta3 napon belül.
Amennyiben' Megrendelő a Vállalkozó áItaI véleményezett egyedi megrendelést elfogadja, anól
visszai gazolást kell Vállalkozó t észéreküldenie.

I2.l Megtendelő a tevékenységénekjellegéből adódóan a havi próba- és műsorrend megvál toztatásának
jogát fenntartja.

a vá|lalkozás maradéktalan teljesítéséértóradíj alapjart meghatározott vállalkozási díjban
részesíti Vállalkozót' melynek mértéke2.4OO-Ft/őra+ ÁFA, azaz kettőezer_négyszén-Ftlfua+ ÁFA. Jelen
13./ Megrendelő
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szerződés ídőtartanfua a szerződéses keretösszeg I7.472.000-Ft+AFA, összesen tizenhétmilliónégyszénhetvenkétezer Ft+ÁFA. A keretösszeg meghatározása nem jelenti azonban Megrendelő felé annak
teljes mértékű lehívását
14./

Vállalkozót csak teljesítésénekmegfelelő mértékbenilleti meg

15./

A vál1alkozási díj, a megrendelő eszközparkjának,

a

vállalkozói díj.

a megrendelő székhelyén tartott előadások és próbák

tekintetében meghatarozott díjanak figyelembevételévelkeriilt megállapításra.

jelen
16.l Avál1alkozói díj kifizetése a megrendelői kapcsolattartő áItal igazo\t teljesítésalapján történik. A
jegyzőkönyvben
keretszerződés alapján megtörtént eseti megrendelések teljesítéséta felek teljesítési
kötelesek rögzíteni. A pénzügyi teljesítésre a vállalkoző áIta| a teljesítéstkövető 3. napig a kiállított szé,rr;Ja
alapjan - havi összesítésben - kerül sor átutalással 15 napos fizetési hataridő mellett.

I7.l

A

Ptk. 391. $ (1) bekezdésénekmegfelelően a jelen szerződésben meghat'arozott vállalkozói díj a

válla1kozó valamennyi költségét magában foglalja, a megrendelővel szemben költségtérítésiranti igénnyel
semmilyen jogcímen nem léphet fel.

A FELEK EGYÜTTMurÖuÉsr KÖTELEZETTSÉGE

18./ Felek megá1lapodnak abban, hogy
egyiittműködve kötelesek eljárni.

a teljesítéssorán a Ptk' 4. $ (1) bek. alapjan

kölcsönösen

Ig.l Avál1alkozó egyéb más meglendeléseinek teljesítésenem veszélyeztetheti a jelen szerződésből fakadó
kötelezettségeinek telj esítését.
20./ Felek megállapodnak, hogy a vállalkozó teljesítésénekszakmai minősítésébena felek a mindenkor a
fo gadj ák el.
megrendelői kapcsolattartó me gítélését

jogaik gyakorlása _ így különös tekintettel a megrendelő
392. $ (1) bek. szerinti utasítási ésa394. $ (1) bekezdés szerinti ellenőrzési jogkörére - és kötelezettségeik
teljesítése körében az effe a célra kijelölt kapcsolattartó személyek járnak el.

21./ Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésből eredő

_

Megréndelői kapcsolattartó

:
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Vállalkozói kapcsolattartó:

ffi6l,.in'=rg Hajas Attila

+36303917833

attila.haj as@gmail.com

EGYEB RENDELKEzÉSEK

22.l Felek megállapodnak, hogy amennyiben az adott feladat teljesítésea vá|lalkozó részéről akadályba
ütkozik, úgy a Ptk.392. $ (2) bekezdése értelmébenköteles a megrendelőt haladéktalanul, de legkésőbb az
adott feladat esedékességétmegelőzően legalább 24. &ával írásban értesíteni.A vállalkoző az értesítés
elmulasárísából eredő kárért felelős.

23/ Yállalkozó jelen szerződés a|áírásával igazolja, hogy a közreműködő, a Megrendelő tűz- munkavagyonvédelmi szabályait, Szervezeti és Működési Szabályzatát megismerte és tudomásul vette.
24.l Ajelen szerződés alapjan létrejövő jogviszony alapjrín aYállalkozó tudomásara jutott minden
feladat eléréséhezelőírt módszerek,kizarőlaga Megrendelő részérehasznosíthatók.

és

adat, a

25.l Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés tartalmát és teljesítésénekkörülményeit üzleti titokként
kÓtelesek kezelni- Felek megállapodnak, hogy a titoktartási kcjtelezettséget megszegő fel köteles
az abből
eredő teljes kárt megtéríteni

26.lAz itt nem szabáIyozott kérdésekbena Ptk. XVII. Fejezetének a szerződésre vonatkozó fejezeteit,
valamint a Ptk XxxV. Fejezetének a vátlalkozásra vonatkozó fejezetét kell alkalmazni. A szerződésből
eredő jogvita esetén felek a Pesti
27

Központi Bíróság illetékességétkötik ki'

.l lelen szerződést Felek elolvastiák, értelmezték' és mint akaratukkal megegyezőt aláírásukkal ellátják.

Budapest, 2Dt4.július 14.

Váltalkozó

CALVUS Bt.

l144 Bp., Yezéru.7tla.
Adószám : 290 647 84-2-42

