Fcs 317/2o/1

vÁrr-e.rrozÁsI szBnz őoÉs
amely létrejött egyrészről a

Zuglői Cserepesház Kultatáüs Non-profit Korlátolt Felelősségű

Társaság (székhely:1144 Budapest, Vezér u. 28/B., céglegyzék száma: 01-09-991425.,adószáma:
241208]2-2-42, képviseJi Ács Anikó ügl,vezető), mint megrendelő,

a

továbbiakban, mint

Megtendelő
ésa

,JÁRMIKA Jövőkép" Gyetmek Alapíwány (székhely: 1139

Budapest, Röppenryű köz 5.,

nla7vántartási szám: 10361/2007 , 2519 /2011., adőszárn: 181,29566-2-41,, képvseli; Gyarmad Regina,
a

J

kuratórium elnöke), mrnt Vállalkozó, együttesen: a "Felek" kőzött az alábbí feltételek mellett:

1,. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a ZugIői Nyári Színház programját

a

YállaIkoző megszeívezi és lebonyoltqa az alábbiak szerint:

1,.1.

a Megrendelő az 1./ pontban foglaltak körében az d.ábbiakat teljesíti:

- sz erz ő dések megkötése színháza&al,
- j ogdíjak, tiszteletdíjak tendezése,
- előadásokh oz taftoző reklámtevékenység,
- gra{lkai munkák,

- nyomdai munkák,
- jegyértékesítésszewezése,
-

installációk biztosítása,

- s z eméIyz et bizto sítás a,
- kapcsolattattás a befogadó intézménnye7,
- terület előkészítése, biztosítása és bontása,
- kap

L2.

A

c s

ola tt artás alv álla]koz ókl<al

felek megállapodnak abban, hogy a Yállalkoző az 1,.1./ pontban részletezettek

teljesítéseérdekében a saját ner,ében szerződéseket köthet,

L.3.

YáIIaIkoző vállalja, hogy

a

szervezéssel kapcsolatos szerződéseket, iratokat

kreatívokat megtekintéste a Megtendelőnek tendelkezésére bocsájtia, illetve azokrőI

és
a

Megrendelő részéremásolatot készít.

./r,

q

A

1,.+,

lVlegrende|ő Yállalj4 hogy

a Zuglői Nyári Színház lebonyolltásához

szÜkséges

területfoglalási és behajtási engedélyt a Vál]alkoző számáta a tendezvén}, helyszínére
biztosítja.

A

1.5.

Megrend eIő részérőIkapcsolattartó Csaniga Andrea szakmai igazgatő és Harrach

Péter kulturális és egyházigl.ttalácsnok, a Cserepes l(ft. Tulajdonosának képr.nselője,
a teljesítés igazolőja:

Ács Ánikó igyrezető.

Y állalko z ő rész érőI kap

cs

olattartó : Gyarmati Regina, a kuratórium elnöke.

1.6. Felek megállapodnak abban, hogy a Zwglői

Nyári Színház előadásubő| származó bevétei

pénzösszegét a Vállalkoző aMegtendelő számára a rendezvényt követő 30 napon beliil

banki úton folyósítia a

következ

ő

bankszám]^száfiía: 177L4006-Z0453675 Zuglői

Csetepes Kulturális Non-profit Kft.

A

i\,Iegrende\ő válla\ja,

hogy a Zuglői Nyári Színház Iebonyo]ltásához

teruletfoglalási és behaitási engedélyt a Vállalkoző számára

a

szúkséges

rendezvény heiyszínére

biztosítja.

2.

Fizetési feltételek

2.1,. A

szewezésértés szolgáItatásokért

a Yállalkozőt

4.000.000.-

Ft + illfa

(azaz

négymiüó nt + Ára; díj illeti meg, melyet a Megtendelő számla ellenében a teljesítést
követó 30 napon belül átutal. Yállakoző a színházi előadásokat követően jogosult
részszárriát kiáütani.

A

űszszágüa áwétdrc és az 1.5. pont szeintt teljesítésigazolást

rendezvény-szerr,,ezésse1

A

vá]]a|kozői díj magában foglalria

a

és bonyolítással kapcsolatos költségeket. Amennyiben

a

követően Megrendelő wtalja át a részösszeget.

Vállalkozónak a rendezvény szerwezésévelés bonyolításávai kapcsolatosan felmerült

indokolt kiadásai megha}adnák a teljes váIla\kozői üjat, Úgy az indokolt
többletköltségei fedezetére többletköltségek rndokoltságának és mértékének
igazo7ását kör,etően

- igénybe veheti a beszedett bevétel egy tészét,s csak az ezen

felifi bevételt utalja át az Megtendelő részére.tsIa a többletköItségeit nem fedezné a
ber,étel, úgy a többletköltség aYá\lalkoző vesztesége. Vá]lalkozó a vállalkozői díjon

feliil követeléssel nem téphet fel a Megrendelő felé.

a

.,l},,

2.2.

Vállalkozó a vállalkozói díjon felül követelésse1 nem 1éphet fel a Megtendelő felé,

2.3

A

vállalkozási

űi

késedelmes krfizetése esetén a mindenkon N,INB alapkamatnak

megfelelő késedelmr kamat ltzetendő.

A

Vállalkozó köteles a Megrendelőt mrnden olyan körülménytől haladéktalanu1
értesíteni,amely a vállakozás eredményességétvagy kellő időre való elvégzését

2.4

veszéIyezteúvagy gátolja.

A

figyelmeztetés elmulasztásábőI eredő kátért aYáL].alkoző

a felelős.

3. A

Szerződés megszúnése, elállás, felmondás, teljesítésmeghiúsulás

3.1,.

Feiek megállapodnak abban, hog1, jelen szerződés 30 napos felmondási idővel tásban
felmondható.

3.2,

Ha a szerződés teljesítésea Megrendelő hibájából
vál]a1kozási díjat Válialkozőnak megfizetni.

hiúsu1 meg, MegíendelŐ kÖteles

Ha a szerződés a Válla\kozó

a

kltbájáből

hiúsul meg, abban az esetben vflla\kozási ű) megflzetésére igényt nem tarthat és az

1.2./ pontban foglaltak szerint kötött

szerződésekbőI eredő bármrlyen követelés,

kártédtésaYál]alkozót terheü. Ezen szetződések vonatkozásában a N{egrendelŐnek
semmilyen kötelezettsé ge

J.J.

Vis

major he|yzet

-

fr,zetésí,kártéÁtésistb.

4.

nincs,

(természeti katasztrőfa, haláleset, betegség, elháÁthatat]an

közlekedési akadáIy, lopás,
kötelezetts

-

stb.)

esetén Feleket nem terheli semmilyen fizetési

ég egymás trányában.

Egyebek

4.1,. A szerződés csak írásban és kifejezetten

szerződés-tnódosítás formálában

módosítható és egészíthető ki, a Felek kifejezetten ktzá|ák a táwta\Ő magatattássai

történő módosítás vagy lrregészítés1elretőségét. Semmlféle nl'ilatkozat, illetve
nyilatko z at hiánya nem értelme zhető

{p'

j

o gr

őI l.aló lemo ndás nak.

r

Q}n,

yá1].a|koző kijelenti, hogy

4.2.

a

szerződés a!átrásával hozzájár,J, a jelen szerződés főbb

adatarnak az Í\l1amháztatásrő], szőIó 1,992. évi X,\O(VIIL tön,ény 15/B. §-a szerinti

(Üvegzseb"), illetve

az

annak fe\hata|mazása alap)án meghozott őnkotmányzaú

rendelet szerinri közzétételéhez.

Felek jelen vállalkozást szetződésből eredő jogvitájukat békésÚton, egyezség Űgán

4.3.

I<lvánlák tendezni.

A ielen szetződésben írem szabáIyozott kétdésekben a Ptk.

4.4.

szabáIyai az trányadőak.

Felek a jelen szerződést eloivasták, értelmeztékés azt, mint akaratukkal mrrrdenben egyezőt
jőváhagyóIagtták

Budapest,2014.
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