vAllalkozAsi szerződés

Jelen vszer/ődes Iclrejöll egyrészről a
Cég neve:
Zugló Információs és Médíacsoporl Kft.
Székhelye:
1149 Budapest, Limanova tér 25.
Cégiegyzékszám:
01-09-357497
Adószám:
27927142-2-42
Bankszámlaszáma; 10102237-49285200-01005006
Képviselője:
Murányi Gábor Marcell ügyvezető
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő);
másrészről a
Cég neve:
Székhelye:
Ccgicgyzckszáma:
Adószáma:
Bankszámlaszáma:
Képviselője:

Login Szolgáltató B(.
1151 Budapest, Ko.ssuth Lajos utca 41.
01 -06-740174
20966074-2-42
10700543-67S26344-51100005
Márkus András ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó, együttesen: Felek) között alulírott helyen és
időben, az alábbi feltételek szerint.

1. A szerződés tárgya
1.1. Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli Vállalkozótól a Zuglói Lapok című
kiadvány (továbbiakban: Kiadvány) leijeszlését, Budapest Főváros XIV. kerülete
közigazgatási területén az 1. számú Mellékletben meghatározott példányszámban és módon.
1.2. A szolgáltatás besorolása: 5320 újság, folyóirat terjesztése.

2. A Vállalkozó kötelezettségei
2.1. A Vállalkozó Budapest Főváros XIV. kerülete közigazgatási területén végrehajtja a
kiadványok terjesztését az I. sz. Mellékletben meghatározott példányszámban, időzítéssel és
ütemezéssel.
2.2. A Vállalkozó biztosítja a kiadványok elhelyezését az I. számú Mellékletben jelzett
címjeg>'zék alapján a meghatározóit postaládákba a központi raktárba beérkezést követő 5.
munkanap 20 óráig. Postaládába történő elhelyezést nem lehetővé tevő tánsasházak esetében
Vállalkozó biztosítja a kiadványok elhelyezését belső vagy külső gyűjtőbe, a lakók kérésének
megfelelően.
2.3. A Vállalkozó az átvett kiadványokat a (öle elvárható gondossággal és szakértelemmel
kezeli, és biztosítja, hogy terjesztés közben azokat károsodás ne érje. A kiadványok
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elvesztése, károsodása esetén megtéríti a kiadványok értékét, amelyet az I. számú Melléklet
tartalmaz.
2.4. Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozók és/vagy egyszerűsített foglalkozíatottak
numkííjáért és az általuk okozott károkért korlátlanul íélel, mintha maga járt volna el.
Vállalkozó küícIczcKscgcí vállal, hogy a jelen szerződésben meghatározott személyekkel és
valameimyi, a vállalkozási munka teljesítésében a jövőben közreműködő személyekkel
együttműködik, és velük a vállalkozási munka összehangolt végzése érdekében egyeztet.
2.5. A Vállalkozó a terjesztés minőséget a tcijesztés befcjczcsct követő naptól számítva öl
napon belül ellenőrzi a teljes íeijesztési terület vonatkozásábíin, mcgjcícné.scnkcnt legalább
120 címen, a nyolc zuglói városrészből (Alsórákos, Memúnamezö, IsívánmczÖ, Kiszugló,
Nagyzugló, Rákoslalva, Törökőr, Városliget) vett mintákkal a teijesztés eredményességét, és
az erről készített jelentést eljuttatja Megrendelőnek. Megrendelő a folyóirat átadásáig jogosult
írásban jelezni, ha az ellenőrzésen részt képviselőjével részt kivan venni.
, 2.6. Vállalkozó e-mail elmés és telefonos csatornát nyit a terjesztési panaszok kezelésre,
illetve Megrendelő a hozzá írásban beérkező panaszokat erre az c-mail címre továbbítja. Az cmail címet és mobiltelofonszámot az 1. sz. Melléklet tartalmazza, és a Zuglói Lapok
impresszumában, valamint az újsághoz tartozó internetes felületeken is fel van tüntetve.
2.6.1. Vállakozó az erre a címre érkező küldeményekre udvarias hangvételű, automatikus emaiíl küld (amelynek szövegét Megrendelővel közösen alakítja ki), amelyben nyugtázza a
panasz, észrevétel beérkezését és annak kivizsgálását, illetve adott esetbeíi a pótkézbesítést.
2.6.2. Vállakozó a panaszokról írásos jelentést készít MicrosotX Excel forimUumban, és
elküldi Megrendelőnek, majd a 2.2, pontban meghatározóit határidőt követő 5 napon belül
elvégzi a pótkézbesítést, amelynek végrehajtásáról jelentést küld Megrendelőnek.
2.6.3. Vállalkozó nem tesz különbséget, lia a küldemény a kézbesítése során bekövetkezett
esetleges hiba, tévedés, hanyagság vagy a kézbesítés után bekövetkező nem várt külső
köiiilmcny miatt nem jut cl a címzetthez.
2,7, Megrendelő 95 % alatti teljesülés (ellenőrzési eredmény) c.sctcn - amennyiben a
tcijesztés részbeni eredménytelensége Vállalkozónak felróható - csökkentheti az adott
tcíjcsztcsnck (részteljesítésnek) a díját az I. számú Mellékletben meghatározott módon.
2.B. A tcíjcszlcsi határidő vis major helyzet fennállása esetén, annak időtartamával, illetve
hatása cihárítá.sának időtartamával megho.s.szabbodik Vállalkozó késedelme nélkül.

3. Megrendelő kötelezettségei

3.1. Megrendelő gondoskodik arról, hogy Kiadványt köícgbc rendezve juttatja cl Vállalkozó
1. .számú mellékletben meghatározott teijesztés! raktárába.
3.2. Megrendelő az 1. számú Mellékletben rögzíti a szerződés liatálya alatt a Kiadvány
megjelenési időpontjait.
3.3. Amennyiben a mcg|elcné.src vonatkozó adatok változnak, a Megrendelő a beszállítás
időpontját 3 munkanappal megelőzően írásban értesíti a Vállalkozót.
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4. Megrcndelcsí, fizetés feltételek

4.1. A Vállalkozó póldányonként 5,00 forint + áfa terjesztési díjra jogosult.
4.2. Részleges teljesítés esetén Megrendelő jogosult a terjesztési díj összegéből levonást
eszközölni az 1. számú Mellékletben meghatározoUak szerint, és ennek megfelelően a
teljesítés igazolá.sí kiadni. A teljesítés-igazolás az e.setleges pótkézbesítés megtörténtél
követően adható ki. A Vállalkozó teljesíté.sének igazolására Megrendelő ügyvezetője jogosult.
4.3. A Megrendelő az áfával növelt vállalkozói díjat a tcrje.szlés és az esetleges pótkézbesítes
lezárulta után fizeti meg. Vállalkozó az ÁIv\ törvény rendclkezé.seinek mindenben megfelelő
szabályos számláját a teljesítés-igazolás dátumával, mint teljesítési időponttal köteles
kitölteni, A számla kiegyenlítésének határideje a kézhez vételt követő 15, munkanap.

5. Kapcsüluiíartás

Megrendelő kapcsolattartója: Murányi Gábor Marcell ügyvezető. Telefon:
c-mail: zugloimcs@gmail.com
Vállalkozó kapcsolattartóként Márkus András ügyvezető, telefon:

•mail:

6, Tlíoktai íá.si kötelezettség

6.1, Vállalkozó a Szerzodé.s teljesítése során a tudomására jutott információkat és adatokat
köteles üzleti titokként kezelni, azokat a Megrendelő hozzájárulása nélkül harmadik
személynek nem szolgáltathatja ki, kivéve, ha Vállalkozó az információ kiszolgáltatására
jogszabály, illetve a bíróság vagy más hatóság rendelkezése folytán köteles. Vállalkozó
felelős azért is, hogy a fenti titoktartási köíelezcttscgnck a megbízás teljesítése során
közreműködői és alkalmazottai is eleget legyenek.
6.2. Vállalkozó a titoktartási kötcIczcKségnck a Szerződés hatálya alatt és annak bármely
okból bekövetkező megszűnése e.setén is köteles - időbeli korlátozás nélkül - eleget tenni.

7; A Szerződés időtartama és megszűnése

5.1. Jelen szci'zödcs 2021. január I. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő határozott
időre SZÓI,
5.2. A szei'zödést Felek 30 napos felinondá.si határidővel, írásban mondhatják fel.

8. Vegyes reiidclkczé.sck

8.1. Az államháztarlásrói szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/201!. (XII. 31.) Komi.
rendelet 50. § (1) bekezdés (la) pontja alapján a Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi eXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható
szervezetnek minősül.

8.2. A Vállalkozó a jelen szci zodcs aláírásával hozzájárul jelen szerződés Budapest Főváros
XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Kcpvi.selő-teslülctcnek a közérdekű adatok
közzététcicrol és a közérdekű adatok mcgismcrc.sérc imnyuló Igények tcljcsítcscnck rendjéről
szóló 28/2014. (XI. 18.) számú Önkormányzati rendeleté szerinti kÖzzéléíeléhez.
8.3. Felek a közöttük felmerülő esetleges nézeteltéréseket, vitákat elsősorban békés iiton
rendezik.
8.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Tön'cnykönyvröi szóló
2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.
8.5. Megrendelő nyilatkozik, hogy Vállalkozónak a tárgyi Szcrzödé.s teljesítése érdekében a
Szerződés Felek által történő aláírása előtt igazoltan tett hibátlan cs szerződésszerű
teljesíté.seit eli.smcrj,

A felek kijelentik, hogy a fenti szerződést elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag 4 (négy) eredeti példányban írják alá.

Budapest, 2020. december 10.

Zugló Tnformáció.s és iMédlac.soport Kft.
Megrendelő
Képviseli; Murányi Gábor Marcell
ügyvezető
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..........

Vállalkozóvá^
Képviseli: Márkus Antírás,
űgyvezclü

I. sz. Melléklet

1. A Zuglói Lapok alkalmankénti, a Login Bt. számára átadott terjesztési pcldányszáma:
69.930 példány.

2. A Zuglói Lapok terjesztésre szánt példányainak átadási lielyszíne a Login Bt. terjesztési
raktára, 1144 Budapest, Remény utca 36. Az átvételért felelős személy: Márkus András
ügyvezető.

3. A Zuglói Lapok terjc5;zté.sével kapcsolatos panaszok kezeléséhez a Login Bt. által
működtetett
mobíltclcfonszám; +36 20 317 9192
e-mail cím: zugloilapteijesztes@gmail.com
A Zuglói Lapok impres.szumának ntoLsó sora a következő .szöveggel egészül ki a szei-zödés
hatályba lépésétől: „Teijesztés: Login Bt., tcijesztéssel kapcsolatos bejelentések és
észrevételek: +36 20 317 9192, zugloilaptcrjcsztcs@gmajl.com.

4. A Zuglói Lapok íeijesztési díjának igazolása során a szerződőit szolgáltatási díjból
köz.vetlenül levonhatók az elve.sztcít, raktárban felejleU, hulladéktárolóba bedobott folyóirat
kötegekben lévő folyóíratpéldányok mennyiségének kézbesítési díja.
Az ellenőrzés pontossága számítása során az alábbi tényezőket kell figyelembe venni
- A 2.5 pont szerinti mintavétel során talált kézbesítési hibák száma (jele E)
- A címzettektől beérkező kézbesítési reklamációk száma (Jele R)
A terjesztés pontossága az alábbi képlettel számolható ki:
A terjesztés pontossága = (E + R) / ( 120 i- R) szorozva 100 = (Az eredmény százalékban)
az eredményt a kerekíté.s általános szabályainak megfelelően egész .százalékban kell megadni.
A díjcsökkentés mértékét az alábbi táblázat szerint kell kiszámolni
A terjesztés pontossága
100-90%
89 - 80 %
79 - 70 %
69-60%
59 - 50 %
50 % alatt

A dljcsökkenlcs mértéke
nincs díjcsökkentés
10%
30 %
40%
50%
!Ü0%

5. A Zuglói Lapok megjelenési időpontjai é.s terjedelme 2021 .január 1. és 2021. december 3
közön

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Me^elenés
2021. január 12.
2021. febmárO,
2021. március 9.
2021. április 6.
2021. május 11.
2021. június 8.

OUlalszám
32
32
32
32
32
32

7.
8.
9.
10.
11.

Me^elcnés
2021. július 6.
2021. szeptember 7.
2021, október 5.
2021. november 9.
2021. december 7.

Oldalszám
48
32
32
32
32
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