
vALLALKozAsr szEMoDEs

mely l6trej0tt

vAcr vAnosralesn<i xrr. (sz6khelye: 2600 v6c, Kiiztersaseg i* z+.);,
K6pviseli: dr. Tar cytirgy iigwezet6 igazgat6, ad6sz6ma: L4A6736L-2-13,
p6nzforgalmi szdmlaszima:OTP Ll7 42094-20179386-00000000), tovdbbi

veci Sport Nonprofit Kft. (sz6khelye: 2600 V6c, Biin M6rton utca 3., K6pviseli:

zeb6 Edina iigyvezet6 igazgat6, ad6szSma: 
''a67627L-2-13, 

p6nzforgalmi

szdmlaszdma :OTP 117 42094-20159120-00000000), tovdbbd

V6ci Huffad6kgazdelkod5si Nonprofit Kft. (sz6khelye: 2600 vec, Zrinyi u,9.,
K6pviseli: Jeszai P6ter iigwezet6 igazgat6, ad6szima: 24L732O3-2-L3,,
pdnzforgalmi sz6mlaszdma: OTP11784009-20602745-00000000), tovdbbd

V5ci T5vh6 Kft. (sz6khelye: 2600 Vic, Zrinyi u. 9, K6pviseli: Jaszai P6ter
iigyvezet6 igazgat6, ad6szSma: 12165591-2-13,, p6nzforgalmi sz6mlaszdma:

OrP 117 42094-20154620-00000000), tovdbb6

V5ci VArosimazs l{onprofit Kft. (sz6khelye: 2600 VAc, Kossuth utca 21,,

K6pviseli: Kegyes Zolt6n iigyvezet6 igazgat6, ad6sziima: 10538984-2-13,

p6nzforgalmi szSmlaszdma: OfP |1742094-25389865-00000000), mint Megrendel6k

(Tov6bbiakban: egy0ttesen Megrendel6k), valamint a

n6v: Dl4S One Zrt.

sz6khelye: 1117 Budapest, Infopark s6tdny 1.

c6gjegyz6ksz6m: 01-10-0461 12

ad6szemi 13927 606-2-43

bankszdmlasz5m: 1173100i-29904893

mint V6llalkoz6 (a tcvdbbiakban: Viillalkoz6)

(a Megrendel6 6s a Vdllalkoz6 a toviibbiakban egyiittesen: Felek) kozott a mai napon,

az a16bbi felt6telekkel:



A szERz6DEs EL6zuEnre

1. Megrendel6k nev6ben eljdrva a VSci Vdrosfejleszt5 Kft. kozbeszez6si elj6rist

inditott ,,f4in6siilett iratkezel6 rendszer kialakitdsa" elnevez6ssel 2015. j6lius 2.napjdn

megkiilddtt ajiinlatt6teli felhirvdssal. Az eljdrds nyertese V6llalkoz6 lett.

2. Felek megSllapiq6k tov5bb6, hogy az ajSnlatt6teli felhiv5sban 6s

dokumentSci6ban rrjgzitett felt6teleket VSllalkoz6 aj6nlatiiban elfogadta.

3. A fenti el6zm6nyek nlgzit6s6t kovet6en Szez6d6 Felek az elj6rist megindit6

felhiv6sban 6s dokument5ci6ban, illeve az ennek megfelel6 nyertes ajSnlatban

rdgzitett felt6telek mellett az a16bbi v6llalkoz6si szez6d6st kdtik.

4. tulek rdgzftik, hogy b6r f4egrendel6k a szez6dds egyuttesen k6tik meg, a

VSllalkoz6val kapcsolatos jogaik 6s kotelezetts6geik az egyes Megrendel6ket 6n5ll6an

jogositja 6s kdtelezi, kiv6ve ha jelen szez6d6s mSsk6pp nem rendelkezik, vagy a

jogint6zm6ny jelleg6b6l ez nem kdvetkezik. Megrendel6k egymis kotelezetts6gei6t

felelSss6ggel nem tartoznak.

5. Megrendel6k kUelentik, hogy a 2013. 6vi V v. (tov6bbiakban: ftk.) 8:1.9 (1)

bek. 7. pon!a szerint szez6d6 hat6signak min6si]lnek.

A SZERZaDES TaRGYA

6. A Megrendel6k megrendelik, Villalkoz6 pedig elviillalja az al6bbi szolgSltatSsok

nyrjjtasSt a kozbeszendsi eljdrds iratanyaga, jelen szez6d6s 6s a mindenkori

jogszabSlyoknak megfelel6en, hieny-,6s hibamentesen, eredm6nyfelel5ss6ggel:

a) min6sibtt iratkezel6 rendszer telepit6sdt 6s implementSci6jSt, valamint az

ehhez sziiksdges 60 db. nevesitett licensz biztositSsdt, jelen szez6d6s

a16ir6s6t kovet6 30 napos -kdtbeterhes - teljesit6si hatdrid6vel,

b) tovdbbd az a) pontban rdgzitett feladat teljesitds6t kdvet6ena bevezetes

utdni rendszert6mogatds (support 6s helpdesk6s Uzemeltet6si szolgSltatSs)

Itrr01



biztosit5sdt 48 h6napos id6tartamban.

c) Viillalkoz6 kdtelezettsdge tovSbbS a kozbeszezesi eljdrds anyagiban

meghat6rozott valamennyi feladat v6grehajtdsa eredm6nyfelelSss6ggel.

Az egyes feladatok leir6s6t a mUszaki leirSs tartalmazza r6szletesen.

A teljesit6s helyei:

2600 V6c, KoztSrsas6g [t 34.

2600 Vdc, B5n lldfton u.3.

2600 V6c Kossuth utca 21

2600 vic, ztinyi u. 9

Felek rdgzitik, hogy amennyiben a szez6d6s id6tartama alatt bdrmely

teljesit6si hely a Megrendel6 6rdekkor6ben felmeriilt okb6l vSltozna, a

szez6d6st az [rj teljesit6si helyen kell teljesiteni. Ez nem min6stil a szetz6des

m6dosilSsdnak.

A FELEK JOG4LIJ1SA. ES IOGUTSZOIVVUX

7. A szerz6d6sben a tulek egym6ssal vSllalkozSsi jogviszonyt l6tesitenek a Polgiri

Tijrv6nyktinwr5l sz6l6 2013.6vi V trlrv6ny. vonatkoz6 rendelkez6seinek megfelel6en,

a Kbt-ben foglalt elt6rdsekkel.

8. A V6llalkoz6 a jelen szerz6d6s al6k6sdval kijelenti, hogy rendelkezik a jelen

szez6d6s tdrgya sz€rinti minden, a mfikijd6s6hez, illetve a jelen szerz6d6s

megkclt6s6hez 6s teljesit6sehez sziiks6ges jogszabdly Sltal el6irt 6rv6nyes

enged6llyel, 6s eleget tett minden hat6sdgi bejelent6si vagy enged6lyeztet6si

kdtelezettsdg6nek. Vdllalkoz6 kijelenti tovdbbS, hogy rendelkezik a jelen szez6d6sb6l

ered6 kdtelezetts6gek szez6d6sszer[1 teljesit6s6hez szUks6ges szem6lyi 6s tirgyi

felt6telekkel, lgy kiilonosen szak6rtelemmel, valamint eszkdzdkkel, kijldndsen a

bevezetend6 rendszer 6tad6sra 6s 5tdolgozdsra is kiterjed6 felhasznSlSsijog6val.

9. V5llalkoz6 a jelen szez6d6s alSirdsdval kijelenti,

a) hogy rendelkezik a jelen szez6d6sben meghatdrozott

szolg6ltat5sok teljesites6hez szLiks6ges jogosultsdgokkal.

feladatok, illetve egy€b
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b) hogy a szez6d6s rnegkdt6sdnek pillanatdban a V6llalkoz6 ellen nincs folyamatban

per, cs6d vagy felszdrnolSsi eljdr;is, v6gelszdmolis, v6grehajtds vagy olyan hat6sdgi

vizsgSlat, amely megakaddlyoznS vagy gdtolnii a szez6d6sben megszabott

kotelezetts6gei teljesil€s6ben.

c) hogy a szez6d6s megkdt6s6nek pillanat6ban nincs sem ad6, sem j6rul6lt sem

mes koztartozSsa (k6ztartozdsmentes).

d) hogy a l4unka teljesitese sordn megfelel minden alkalmazand6 jogszabdlynak

valamint a Megrendel6 vonatkoz6 szabSlyalra.

10. A V6llalkoz6 vezet6 tiszts6gvisel6je az SllamhdztartSsrdl sz6l6 tdrvdny

v6grehajtSs616l sz6l6 368/2011. (Xu.31.) Korm.rendelet 50.5 (1a) bekezd6se

alapjdn nyilatkozik, hogy az Sltala k6pviselt gazdasSgi tdrsasdg a nemzeti vagyonr6l

sz6l6 20LL 6vi CXCVI. tdrv6ny 3- 5 (1) bekezd6s 1. ponqiban foglaltak alapjdn

6tl5that6 szervezetnek min6siil. A fenti nyilatkozatban foglaltak vSltozdsa eset6n a

V6llalkoz6 halad6ktalanul koteles a v5ltozdsr6l a l'4egrendel6t tdj6konatni mindaddig,

amig e szea6d6s alapjdn a Megrendel6nek fizet6si kdtelezetts6ge iill fenn.

Amennyiben a nyilatkozat val6tlan tartalmi, a Megrendel6 a szerz6d6st felmondja,

vagy - ha a teljesit6src m6g nem kerillt sor - a szez6d6st6l el5ll. Ebben az esetben

a felmond6sb6l, eldll6sb6l eredcj kdr me9t6rit6s6t a VSllalkoz6 nem kovetelheti

11. A kdzbeszez6sekrSl sz6l6 2011.6vi CV[I. torv6ny 125. 5 (4) bekezd6se

6rtelm6ben Megrendel6 el6ir1a, hogy

1. Vdllalkoz6 nem fizethet/ illetve szdmolhat el a szez6d6s teljesil6s6vel

6sszefiigg€sben olyan kdlts6geket, melyek az 56. g (1) bekezd6s k) pontja szerinti

felt6teleknek nem megfelel6 tdrsasSg tekintet6ben merulnek fel, 6s melyek a

V5llalkoz6 ad6kdteles jovedelmdnek csdkkent6s6re alkalmasak;

2. V6llalkoz6 szerz6d6s teljesit6sdnek teljes id6tartama alatt tulajdonosi

szerkezetdt a lvlegrendel6 sz5m5n megismerhet6v6 teszi 6s az Kbt. 125. 5 (5)

bekezdds szerinti iigyl(tekr6l a Megrendel6t halad6Kalanul 6rtesili.

12. Megrendel6 jogosult 6s egyben kiiteles a szen6d6st felmondani - ha

szliks6ges olyan hat5ri,l6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szez6d6ssel 6rintett

feladata elldtdsd16l gondoskodni tudjon -, ha
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- a VSllalkoz6ban kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni

rdszesed€st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szemdlyes joga szerint jogkdpes

szeryezet, amely tekintetdben fenn6ll az 56.5 (1) bekezdds k) pontjdban

meghat6rozott valamely felt6tel;

- a VSllalkoz6 kdzvetetten vagy kozvetlenill 25olo-ot meghalad6 tulajdoni

r6szeseddst szerez valamely olyan jogl szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint

jogkdpes szervezetben, amely teklntet6ben fenn6ll az 56. g (1) bekezd6s k)

pontjdban meghatSrozott valamely felt6tel.

13. A Kbt. 125. 5 (5) bekezd6s szerintl felmond6s eset6n V6llalkoz6 a szezSd€s

megszfin6se el6tt mdr teljesitett szolg5ltatds szez6d6sszer[j p6nzbeli ellen6rt6k6re

j09osult.

14. A V6llalkoz6 nem min6sill a 2011. 6vi CXI. torvdny (Az informdci6s

Onrendelkez6si jogr6l 6s az informdci6szabadsdgr6l) szerinti adatkezel6nek illetve

adatfeldolg026nak.

15. Jelen SzeE6d6s teljesit6se soran

szab6lyzatait (munkav6delmi, rend6szeti

melyet megrendel6 hr:zzdf6rhet6v6 tesz.

a V6llalkoz6 kdteles a lvlegrendel6 bels6

6s tlizv6delmi el6ir6sait stb.) betartani,

logut6dl6s

16. Minden, jelen Szea6d6sb6l ad6d6 jog 6s kdtelezettsdg jogositani, illetve

kdteleznl fogja Megrendel6 jogut6dait, illetve azon szervezeti egysdgeit, amelyek

belsS Stszervez6s vagy dtnevezds folytSn szez6d6ses pozici6jdt 6weszik. Ez nem

jSrhat a jelen szerz6dds hat6lya alatt tovdbbi fizet6si kotelezetts6ggel.

17. A Kbt. 128. 5 (5) bekezdese alapjdn a jelen szez6d6s szerinti teljesit6si

kotelezetts6get teljesitheti a Megrendel6 vagy a nem termdszetes szem6ly

alv5llalkozd jogut6dja, ha ezek valamelyike, mint gazdasSgi tdrsasSg - jogszab6ly

alapjdn - dtalakul Vagy a szervezet jogut6dlSssal megsz nik. A Megrendel6 a
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szem6lydben, illewe a nem term6szetes szemdly alvjllalkoz6 szem6ly6ben

bekdvetkez6 jogut6dl6sr6l ktjteles a Megrendel6t irdsban dtesiteni.

18. A Felek a jogut6dlSs t6nye alapj6n - amennyiben az szriks6ges - a jelen

szerz6d6st m6dosiqSk.

19. A Megrendel6 hoz26j6tul6sa szuks6ges ahhoz, hogy a Vdllalkoz6 jogut6dja

jelen Szerz6dds szerinti pozici6jdt Stvjllalhassa, amely hozzdjSrul5st a Megrendel6

indokolatlanul nem ta(ladhat meg. Indokolt a hozz5jiirul5s megtagaddsa kUldnosen,

ha a jogut6d szem6lye a szez6d{sszerii teljesit6st nem vagy a Megrendel<i szdmdra

kedvez6tlenebb felt6telekkel teszi lehet6vd.

R EN DSZER I M PLE M E NTACIO

20. A Megrendel6 es VSllalkoz6 feladatai, kdteless6gei:

a. A Villlalliozd telepiti a rendszert a VSllalkoz6 Sltal biztositott technikai

kornyezeten, informatikai platformon (szerveren). A telepit6s az aldbbi feladatokat

ta rta lmazza :

A rendszer teljeskdrU telepites6t a szerveren (6les, oKat6,

teszt)

Szliks6ges harmadik f6l 5ltal fejlesztett komponensek

telepilesdt a szerveren (AJAX, .NETframework/ stb.)

Kliens teleDit6 k6szlet elk6szitds6t

l4S SQL optimalizS16 eljdr5sok be5llitds6t

l4S SQL automatikus napi ment6si eljSrSs beSllitas6t

b. Villalkoz6 a telepit€sr6l Telepitesi jegyz6kdnyvet k6szit

c. A Meg'endel6 a V6llalkoz6 rdsz6re kdteles rendszeradminisztr6tori

rendelkez6sre dllSst biztositani a telepit6s sordn, valamint megfelel6 hozzdf6r6st

informatikai rendszerehez.

d. A Megrendel6 a Vdllalkoz6 szAmira biztositja az ellen6zdtt hozz6f6rdst

(VPN) a Szoftveralkalmaz6 informatikai rendszer6hez

e. A V6llalkoz6 koteles az aj6nlatban meghatdrozott 6s elfogadott

L
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param6tereknek megfelel6 technikai kornyezetet (informatikai platformot) biztosilani

a Rendszer sz6mdra.

f. A V6llalkoz6 kdtelezetts6ge kiilonosen az al5bbi feladatok v6grehajt6sdt

jelenti:

i. Projektvezetds

ii. Felm6rds

iii. A Kiivetelm6nyleir5s alapj6n a rendszer testreszab6sa (a

kovetelm6nyleiritst a kozbeszez6si elj6r6s mfiszaki lekdsa tartalmazza).

iv. Felhaszn6l6i oktatds 60 f5 r6sz6re, melynekmegval6sitiis6t a

tagviillaltvezet6kkeleg'/eztetve kell vegrehajtania

v. A Projekt dokumentdci6 elk6szit6se 6s Stad6sa a kijelolt

nevesitett felhasznd16k: kcirdben v6gzett interjIkat kdvet6en

vi. Szoftver felhasznjl6i k6zikdnyv Stadesa

vii. A lvlegrendel6 Sltal - a v6llalkoz6 6ltal el6zetesen megadott

adatstruktfrdban 6s formdban - Stadott adatok rendszerbe tdrt6n6 migr5ci6ja (pl:

partnertdrzs) 1 alkalommal

g. Megrendel6 Biztositja a Projekt anyagi, tdrgyi 6s szem6lyi felt6teleit a

sajitt oldal6n az alSbbiak szerint:

i. Flardver infrastruktfrdt

ii. SQL 6s Windows rendszer szoftvereket

iii. HSl6zati vegpontokat

iv. Virusvddelmet

v. Mentesi eszkbzdket,

vi. a V6llalkoz6 szdmdra a szez5dds teljesitdsehez sziikseges

m6rt6kben biztositja a hozz5f6r6st a Megrendel6 informatikai rendszer6hez

vii. hozz'f'r6st biztosit a Viillalkoz6 r6sz6re a szilks6ges

szab6lyzatokhoz 6s bels6 anyagokhoz

h. A Megrendel6 a sziiks6ges adatszolgdltatdshoz kapcsol6d6 anyagokat

irdsban, a kiizosen egyeztetett hatiirid6re kdteles a VSllalkoz6 rendelkez6sre

bocs6tani.

i. A Megrendel6 kotelessdge a V6llalkoz6 Sltal a szerz5d6sszer[i teljesit6s

6rdek6ben keszitett dokumentumok v6lem6nyez6se, k6rd6sek megv6laszolSsa 3
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munkanapon beli.ll.

Rendszer elfogad6si elj6ris

21.. A rendszer elfogadSsi eljiirisnak a c6lja, hogy a Megrendel6

megbizonyosodjon, hogy az elkeszLilt rendszer Kiivetelm6nyleirdsnak megfelel6en

m0kddik-e. A rendszer elfogad6sdnak helye a MegrendelS sz6khelye.

22. A Megrendel6 l,:oteles a k6szre jelentett teljesit6s 5tv6tel6t 5 munkanapon

beliil megkezdeni 6s azt 8 munkanapon beliil elv6gezni. A lvlegrendel6 a VSllalkoz6t6l

5tvett rendszert funkcion6lisan ellen5zi. Ha a rendszer a Kdvetelm6nyleirdsban

meghatSrozott kdvetelm6nyeket teljesiti, a felek jegyz6konyvben rdgzitik, amellyel a

Megrendel6 a rendszert dtveszi. Az 6tv6teli elismerv6ny vagy a teljesit6sigazolds

dtv6tele nem jelenti a hibSs teljesitdsbSl ered6 jogokr6l va16 lemond6st a Megrendeld

r6sz616l.

RENDSZERT4MOGATiS

23. A Viillalkoz6 kdtelezettsdget vSllal arra vonatkoz6lag, hogy a rendszer

elfogaddsdt (teljesit6s6t) kijvet6en a szezrid6sben meghatdrozott havidij ellen6ben

Rendszert6mogatdsi !;zolgiiltatiist nyfjt a rendszer zavartalan rendelkez6sre

Sll5sdhoz.

Szoftverkiivet6s

24. Felek r69zitik, hogy a Megrendel6 6ltal fizetett havidij ellen6ben a rendszer

rendszerkovetdseit 6s release-it a rendszer biztonsdgos, jogszab5lyszer 6s hat6kony

mlikdd6s6hez szuG6ges alkalommal a V6llalkoz6 a Megrendel6 rendelkez6#re

bocs6tja. A szoftverkdvet6s tartalmazza: jogszab6lykdvet6st, hibajavitilst,

vezl6kdvet6st (pl. rij Windows vezi6, Offlce verzi6), felt6rt biztonsdgi r6sek

folvamatos kikiiszobd 6s6t valamint release-v6lt6s sorSn a rendszeren belul

elv6gzend6 migr6ci6s eljdrdsokat.

Help-desk

A VSllalkoz6 a Megrendel6 Sltal flzetett havidij ellen6ben a napi m0kdd6s,6s a25.



kommunikici6 gordiil6kenys6ge 6rdek6ben Megrendel6 r6szdre a Help-Desk

szolgrlatot tart fenn. A Help-Desk celjai:

a. Pillanatnyi segi'ts69nyljtas, egy-egy feladatban a tovdbbl6p6s segit6se.

b. ProgramlrasznSlatibizonytalansdgeset6nsegits6gnyfjtds.

c. Bizonyosszitu6ci6kbanhaszn6lhat6megolddsokhatdsainakegyeztet6se

(a v6lasztirs felel6ss6ge azonban minden esetben a felhaszniil6d, hiszen a Help-Desk

szolg6ltatAs id6tartama nem ny0jt lehet6s6get a probl6ma minden vonatkozds6nak

megismerds6re).

d. HibaleirSs egyeztet6se (a pontosabb kortilhatarolSs 6rdekeben).

26. A V6llalkoz6 6s a Megrendel6 kdzdtti kommunik5ci6t a Megrendel6

(alkalmazottai) kulcsfelhasznSt6i v69zlk. A Help-Desk szolg6ltat6st a l4egrendel6 a

hivatalos munkanapokon a 9:00-t6l 16:00-i9 tart6 id6-intervallumban veheti i96nybe.

A jelen pontban meghat6rozott hatdrid6t kdvet6en honlap 6ll a Megrendel6

rendelkez6s6re. B5rmely ezen id5n kilvUl be6rkez6 6s rogzitett szolgSltatdsra

vonatkoz6 k6r6s teljq;it6s6t a V6llalkoz6 a kdvetkez6 munkanapon kezdi meg A

16:00 6ra 6s a 9:oo 6ra kozti bejelent6st a VSllalkoz6 mdsnap reggel 9:00 orai

bejelent6snek tekinti.

Hibakezel6s

27. A V6llalkoz6 kommunik6ci6s csatorndkat tart fenn munkanapokon 9-16 6r6i9 a

hib6k bejelent6s6re a VSllalkoz6 honlapj6n:http://support dmsone'hL!,telefonon: 06-

Il37 l-1I28, valamintfaxon: 06-L 137 1-1129 (automata)

28. BSrmely 16:00 6ra utSn be6rkez6 6s rogzitett hiba teljesit6s6t a V6llalkoz6 a

kdvetkez6 munkanapon kezdi meg. A 16:00 6ra 6s a 9:00 6ra kdzti bejelentdst a

VSllalkoz6 mSsnap 9:00 6rai bejelentesnek teklnti.

29. A Megrendel6 koteles a rendszer meghibiisod6sdt a V6llalkoz6val

haladdktalanul k6zdlni. A meghibdsodiis id6ponq6nak a hibabejelent6s id6pontjat kell

tekinteni.

30. Hiba: HibSnak nevezzilk a rendszer vagy annak bdrmely elemmenek nem
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megfelel6 (valamennyi elSirdsnak megfelel6 6s rendeltet6sszerfi haszn6latot

akad6lyoz6 vagy befoly6sol6) m[jkcid6st.

o ,,KRITiKUS HIBA" akkor l6p fel, amikor egy vagy tiibb karbantartdsi

kctrbe tartoz6 szoft\/erhiba a Megrendel6 rendszer6nek m[ikdd6sk€ptelenseg6t

eredm6nvezi. A rendszer valamilyen l6nyeges funkci6ja nem vagy hibdsan mUkddik,

akaddlyozza a folyarnatos munkav6gz6st, az esetleges kerul6 megold6sok nem

elfogadhat6ak. Ilyen hiba pl. amikor le6ll az adatb6ziszerver alkalmazds, vagy

ism6tl6d6en ,,lefagy" a rendszer.

o ,,TOZEPE HIBA'olyan kev6sb6 siirg6s javitdst i96nyl6 hiba, amelv az

uzem szokasos napi miikod6s6t megakadSlyoznS, de a hibds mllvelet kivSltdsdra,

helyettesit6sdre a rendszerben Megrendel6ndl jelentkez6 kiilitnosebb id6rSforditas

n6lkiil lehet5s69 van. Ilyen hiba pl. kimutatdshiba, amit a Megrendel6 manu6lis

sz6mitSsokkal tud helyettesiteni.

o ,,ALACSONY KATEG6RIAJ0 HIBA'az osszes tdbbi hiba k6pviseli, melyek

a rendszer szokdsos napi mfikdd6s6t nem akad5lyozz6k.

31. A V5llalkozd ga€ntillja, hogy a hiba kijavit6sa a

o a. ,,Kritikus hiba" bejelent6sdt6l szdmitott lehet6 legrovidebb id6n belul, de

nem tdbb, mint 1 munkanapon beltll befejezni.

o b. ,,Kdzepes hiba" bejelent6s6t6l szdmitott lehet6 legrtividebb id6n belijl,

de nem tdbb, mint 15 munkanap beliil befejezni

o c. ,,Alacsony kateg6ri6jti hiba" eset6n a F€lek 6ltal kdlcsdnosen elfogadott

hat5rid6n befejezni.

32. A hib6k kljavit6sdnak k6sedelmes teljesit6s6vel Megrendel6nek felr6hat6an

okozott k6rok megt6rit,is66rt V6llalkoz6 teljeskdr[j felel6ss6get vSllal'

RENDSZER'ZEMELTETES

33. A V6llalkoz6 kotelezetts6get vdllal arra vonatkoz6lag, hoqy a rendszer

elfogadds6t kovet6err a szez6d6sben meghatarozott havidij ellen6ben

Rendszertizemeltet6si szolg5ltatSst nyijt az alkalmazott rendszerben szukseges

veltoztatdsok elv6gz6s6hez, nyomon kovet6s6hez.

nil'J 
]--
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34. A tervezett (j rendszer bevezetds6vel megval6sul az elektronikusan

tdmogatott iratkezelds. A szervezetl 6s rendszertechnikai vSltoztat6sok kovet6s6t

VSllalkoz6 v6gzi.

35. Rendszeriizemeltet€smagdbafoglalja:

.1. Alkalmaz5s0zemeltet6s

.1.1. Hibakezeles

.1.2. V6ltoztatdsok kezel6se

.1.3. Tdrv6nyi vSltozSsok kezel€se

.1.4. Riportok, statisztikik elk6szitdse

,2. Rendszerismeret folyamatos javitSsa a felhaszndlSk sz6mdra

EGYUTTMI.iKODESI KOTELEzETTS€G

36. Felek a jelen szez6dds teljesil6se sorSn kdtelesek kapcsolattart6ik [tjdn

egyijttmfiktidni, igy kijldnosen kdtelesek egymdst tiij6koztatni a jelen szez6d6s

teuesit6s6t 6rintd l6nyeges kdrulmdnyekr6l.

Meqrendel6 kaocsolattart6ia :

neve: Steidl Levente

cime: 2600 Vdc, Koztiirsasdg it 34.

telefon: 06-30/478-3324

e-mail cime: steidl.levente@vacholding.hu

V6llalkoz6 ka ocsolatta rldja:

neve: Kocsis Zsolt

munkakrire: Do<umentumkezeldsi tandcsad6

cime: 11:17 Budapest, Infopark s6tiiny 1.

mobiltelefon: (2C) 242-9267

e-mail cime: kocsis.zsolt@dmsone.hu

37. lvlindk6t F6l jogosult arra, hogy a kapcsolattad6 szemdlyt bdrmikor elmozditsa

11
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6s a hely6re tj szem6lyt jeldljon ki. Felek azonnal 6s ir6sban kdtelesek ertesiteni

egymdst az ilyen vSllozisr6l.

38. A kapcsolattartok nyilatkozatainak

rendelkez6sei ellent6tben iillnak a jelen

szerz6d6s el6ir6sai a:z ir5nyad6ak.

korlStja: Amennyiben a kapcsolattart6k

szez6d6sben foglaltakkal, akkor a jelen

39. A kapcsolattatds valamennyi dokumentumdt a jelen szez5d6s iratai kozdtt

meg kell 6rizni.

40. Felek a jelen szez6d6ssel kapcsolatos nyilatkozataikat kiz6r6la9 friisban

tehetik meg. Felek irSsbelisdgnek fogadjdk el az e-mail, telefax, ajSnlott lev6l, illewe

fut6r [tjdn kiildott nyilatkozatokat. Felek rdgzitilt hogy amennyiben a jelen szez6d6s

m6sk6nt nem rendelkeziK a fentiek szerint megk0ldott nyilatkozatok szabdlyszer(en

6tadottnak tekintend6k, amennyiben azokat az adott F6lnek a jelen szez6d6sben

meghat6rozott cimdre kiildt6k, vagy mds olyan cimre, amelyet a cimzett F6l iriisbeli

6rtesit6sben kifejezetten kijeldl a felad6 F6l szAmAra. A kttzl6s id6pontj6nak azon

id6pont min6sul, amikor a t6rtivevdnyes postai krildem6ny a cimzett rdsz6r6l

igazoltan Stv6telre kerult, illetve sikertelen k6zbesit6s eset6n a Polg6ri

PerrendtartSsr6l sz6l6 1952.6vi III. torvdny (Pp.) vonatkoz6 rendelkez6sei szerint,

faxk ldemdny eset6n pedig azon id6pont, amikor a felad6 F6l faxk6szul6ke a fax

tovdbbitdsSt igazol6 jelent6st kiadja azzal, hogy amennyiben annak id6ponua

munkanapon 17.00 ut6nra, illewe nem munkanapra esik, akkor a faxkuldemdnyt a

kovetkez6 munkanapon 09.00 6rakor kiizdltnek kell tekinteni. E-mail eset6n a kdzl6s

id6pontja azon id6pont, amely a felad6ndl a cimzett oldali 6rkez6si id6pontkdnt

visszaigazolSsra keriil. Futdr itj6n val6 k6zbesites eset6n a cimzett F6l Sltali

szem6lyes 6tv6tel igazolt id6pontja. Felek rdgzitik, hogy amennyiben a jelen

szez6d6ssel kapcsolatosan a Felek barmilyen k6rd6sr5l sz6ban, vagy telefonon

egyeztetnek, igy azt a Felek k6telesek a lehet6 legritvidebb id6n belul igazolhat6

m6don, irdsban is meger6siteni.

szE RzaDEsSzEGEs. K6TR ER
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41. Szez6d6sszeg6snek minSsiil minden olyan magatart6s vagy mulasztds,

amelynek sor6n b5rmely f6l a jelen szez6ddsben rdgzitett szez6d6ses

kdtelezetts6o6t meos6rti.

42. VSllalkozd a jelen Szerz6d6s megszegdsdvel, vagy a Szerz6d6sen klvlil okozott

k6rok6rt - ide 6rtve mind a kttzvetlen, mind a kovetkezm6nves k6rokat - a

l"legrendel6vel szemben a polgdri jog ,ltalSnos szab6lyai szerint teljes felel6ss6ggel

tartozik.

43. VSllalkoz6 nem teljesit6se, hib6s teljesit6se, kdsedelmes teljesit6se eset6n

kdtb6r fizet6s6re kdteles. A kdtb6r alapja aalicenszszolgSltatdsi 6s bevezetdsi

szolgdltatiisok vonatkozdsdban a nett6 ajdnlati 5r (v5llalkoz6i df)6s a nett6 havi

iitaldnydij osszege (a tov6bbiakban: Ktitb6ralap).

44. A fentieken tili szolgdltat6sok - havidijas szolgitltatSsok, azaz support,

helpdesk 6s Uzemeltet6si szolgSltatdsok) eset6n a kiitb6ralap 1 6ves nett6 havi

Stal6nydij.

45. Amennyiben a Vdllalkoz6 - olyan okb6l ami6rt felel6s - a jelen Szez6d6sben

rdgzilett bevezet6si ds licensz-5tad5si hatdrid6t elmulasztja (k6sedelmes teljesitds),

k6sedelmi kotb6rt kdieles fizetni az 6rintett MegrendelS r6sz6re. A k6sedelmi kdtb6r

m6rt6ke a k6sedelem minden megkezdett napja utdn a Kotb6ralap 1 o/o-a, minden

megkezdett naptdri napra, maximSlisan a k6tb6ralap 2oolo-a.

46. tunti szabdly megfelel6en alkalmazand6 a licensz-dtadison ill. bevezet6si

feladatokon tili feladatok eset6ben azzal, hogy ott a kdtb6ralap a 44. pontban

megjel6lt kdtbdralap.

47. Azonos (egyazon) feladat eset6n a kdsedelmi kdtb6r maximalis m6rt6ke

kdtbdralap 10%-a, mely el6r6s6t kovet6en a Megrendel6 jogosult a szez6ddst

6rdekm0liisdra tekint€:ttel - azonnali hatSllyal felmondani (att6l el6llni).

[,9'1;



48. Amennyiben Viillalkoz6 okin * olyan okb6l, ami6rt felel6s - a szerz6dds

teljesit6se meghiLlsul, akkor VSllalkoz6 az aldbbi meghi0sulSsi kdtb6rt kdteles

megfizetni:

.3. licensz-dtaddsi 6s bevezet6si feladatok sordn felmerillt meghi[sul6s eset6n az

ezen feladatokra i16 nyad6 kijtb6ralap 1oo/o-a-

,4, a fentieken trili feladatok ellSt6sdnak id6tartama alatt felmer0lt meghiisulSs

eset6n az 1 6vre szimitottnett6 havi Stal5nvdii 10 o/o-a.

49. Felek rogzftik, hogy a kdtb6r az 6rintett Megrendel6t illeti meg. A

kdtb6ralapokniil az egyes Megrendel6knek fizetend6 kotb6rm6ft6k meg6llapitds6nSl

az 6rintett licenszek sz5ma az irdnyad6.

50. Nem tejesit6s eset6n V6llalkoz6 dfazSsra nem jogosult.

51. A lvlegrendelti az esetleges kdtb6r i96ny6t ir5sbeli felsz6litis 0tj6n 6rv6nyesiti,

melynek a Vallalkozo kdteles 8 napt6ri napon bel0l marad6ktalanul eleget tenni.

Amennyiben a V6llalkoz6 a fenti irat kdzhezv6tel6t kdvet6 3 napon belul magiit

drdemi indokolSssal 6s azt alStdmaszt6 bizonylt6kokkal nem menti ki, akkor a k6tbdr

elismertnek tekintend6. A Kbt-ben foglalt beszSmitdsi felt6telek (130.5 (6) bek.)

teljesiil6sekor a kiitb6r a v6llalkoz6i szdm16ba besz6mithat6.

52. Megrendel6 6rv6nyesitheti a kdtb6ren feliili k6rdt is.

DitAzis

53. A Vdllalkoz6t viillalkozSsidij illeti meg, a 2. pontban foglalt term6kek6rt 6s

.z^ldilrrtic^k6*.

o 60 db Licence szolgSltatds 6s min6sitett iktat6 rendszer bevezet6se: 14. 160.

000,- FI+AFA oelen szez6dds vonatkozSsiban, ill. a kdzbeszez6si elj6r5s

dokumentumaiban: nett6 ajdnlati 5r)

'{.
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54. A VSllalkoz6t havi vjllalkoz5sidi illeti meg, a jelen szez6d6sben rogzitett, a

bevezet6st kovet5 in. support szolg6ltatSsok6rt:

80- 000,- Ft+AFA/hd (jelen szez6dds vonatkozdsSban, ill. a kdzbeszerzdsi eljdrds

dokumentumaiban: I\Jettd havi Staldnydfr )

55. A fenti dijak az egyes megrendel6ket a licenszek szemarAny6ban terhelik.

56. A sz5mlSk ki6llit6sa az a16bbiak szerint lehetseges:

a) Az iratkezel6 rendszer bevezet6se 6s a 60 db felhaszniil6i licenc telepit6s(iitadds)

ellen6rtdkdnek kifizetdse szez6d6 ajdnlatk6r6k r6sz6r6l 1 szimla alapjin

tiirtdnik. (az aldbbiakban jelzett megoszlSsi arjnyban). Sz6mla a hiSny 6s

hibamentes teljesit6st kdvet6en 6llithat6 ki.

b)Asupport, a helpdesk valamint az [izemeletetdsi szolgdltatiisok kdlts6ge havi

StalSnyd! szerint tdrtdnik (az alSbbiakban jelzett megoszlSsi a16nyban).

Felek az egyes Megrendel6kre jut6 licenszszdmokat az a16bbiak szerint rdgzitik azzal,

hogy az esetleges elt6r6shez (amennyiben az dsszmennyis6g nem v6ltozik)

nem szUks6ges a szez6d6s m6dositSsa:

Vdci VSrosfejleszt6 Kft. 36/60

VSci ViirosimSzs Kft. iil60

V6ci Tdvh6 Kft. 10/60

V6ci Sport Kft. 5/60

V6ci Hulladdkgazd5lkodSsi Kft . 3/60

57. A dijakat a V6 lalkoz6 teljesit6sigazolSs ellen6ben szdmldza ki kuldn-kiildn az

egyes Megrendel6nek, aki a teljes dsszeget a szdmla k6zhezv6tel6t6l szimitott 30

napon belul a Kbt. 1:10.5 (1) 6s (5)-(6), valamint a Ptk. 6:130.5 (1)-(2) bek szerint

elutalja a V5llalkoztr bankszdmldjdra. Az els6 h6napra vonatkoz6 support dij

sz6mlSzAsdra V6llalkoz6 azt kdvet6 h6napban jogosult, ha a Kovetelmdnyleifiis

szerinti folyamat (rendszer) implementiicidj5t 6s a licenszeket szez6d6sszeriien

te ljesitette.

58. A Felek rogzitik tovdbb6, hogy a VSllalkoz6 r6sz6re fizetend6

ellenszolg6ltatdsoktartalmazza a ielen szez6d6s szerinti feladatok v6grehajtds5val

kapcsolatos valamennyi dijat 6s kdlts6get, igy VSllalkoz6 tov6bbi ellenszolgdltatds

i96nyl6s6re nem jogosult (Stal5nydij).
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59. Felek rogzitik, hogy a jelen SzezSd6s szerintl d0 osszeg6t Megrendel6 abban

az esetben kdteles megflzetni, ha V5llalkoz6 a szSmlSt a sz6mviteli jogszab6lyoknak

6s jelen szez6ddsnek megfelel6en 5llitja ki 6s l4egrendel6 azt tenylegesen kezhez

vette. Felek rdgzitik, hogy lvlegrendel6 fizet6si kotelezetts6ge banksz;imlaja

megterhel6s6nek id6pontjdban teljesitettnek tekintend6. Amennyiben a szamla a

jelen Szez6d6s el6ir6sainak vagy a jogszab5lyoknak nem felel meg, vagy a

Szez6d6sben a fizet6s el6felt6telek6nt el6irt egy6b rendelkez6sek nem teljesiilnek

fgy Megrendel5 a hi6nyok p6tl6s5ra irdsban felsz6lit6st kiild. Ebben az esetben, a

Szez6d6sben el6irt nzet6si hat5rid6 a hi6ny maraddktalan p6tl6s6nak napjdn

kezdddik.

60. Megrendel6k egymas fizetdsi kijtelezettsegei6rt nem felel6sek.

61. A teljesit6sigazol6s ki6llitisiira az 6rintett megrendel6 Ligyvezet6je jogosult.

62. K6sedelmes fl::etds eset6n az

meghatdrozott (6:155.5), 6s a k6sedelem

kamatot 6s kdlts6gdta16nW megfizetni.

63. Megrendel6k kjelentik, hogy a

6rintett Megrendel6 koteles a Ptk-ban

id6tartam6hoz igazod6 m6rt6k6 kdsedelmi

fentiek figyelembev6tel6vel a sziikseges

fedezettel - saj6t forrdsb6l - rendelkeznek.

szERzciDEs FELMOND4SA, MODOSfTiSA

64. A jelen Szez6dds a mindk6t f6l 5ltali al6irdsa napjdn l6p hat6lyba

65. Felek jelen szerz6d6st a teliesitdsig kiitik' Felek riigzitik, hogy vSllalkoz6

teljesitdsi kOtelezetts6ge a jelen szez6d6s 6. pontj6ban rogzitett id6tartamig 6ll fenn'

A fenti id6tartam letelt6vel a szensdls a hatdrozott id6 megszijn6se ok6n

meqsztnik.

66. tulek megSllapodnak, hogy biirmely Megrendel6 - a jelen Szen6d6sben 6s a

ftk-ban rogzitett jogainak teljes kdrt 6rv6nyesithet6s6ge mellett, az ott rdgziGtteken

alfr'1{'
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tilmen6en - jogosult a jelen szen6d6stdl - m6rlegel6se szerint - r6szben vagy

eg6szben, a Vdllalkoz6 r6sz6re megkuldott ir6sos nyilatkozatSval elSllni, vagy

vSlasztdsa szerint a j3len szez6d6st rendkivilli felmond6ssal, a VSllalkozd r6sz6re

megkiildijtt irisos nyilatkozattal felmondani V6llalkoz6 stilyos szez6d6sszeg6se

eset6n, kuldnosen ha:

o a Villalkoz6 vagy bSrmely, VSllalkoz6 6rdekkijr6be tartoz6 szemely megs6rti a

tltoktartdsra vonatkoz6 rendelkez6seket;

o a VSllalkoz6 s6ll'os szea6d6sszeg6st kovet el;

o a Vdllalkoz6val szemben felszdmol6si elj6r5s indul, vagy m6sk6ppen

fizetdsk6ptelenn€ v5lik, vagy v6gelszSmol6s5t hatArozza el;

o a teljesit6si hat6rid6 lejirta el6tt nyilvSnval6vd vdlt, hogy a V6llalkoz6 csak

olvan szdmottevS kds6ssel tudja valamely feladatdt teljesircni, hogy a teljesit6s

emiatt a Megrendel6nek mdr nem 6ll 6rdek6ben;

o a Vdllalkoz6 nyilatkozataval vagy magatart5sSval/elj5rds6val serti a

Megrende16 j6 hir6t, 0zleti tisztesseget;

o V6llalkoz6 Megrendel6nek szanddkosan k6ft okoz;

o a V5llalkoz6 egy6b m6don megs6rti a szez6d6sb6l fakad6 kotelezetts€geit 6s

a l"legrendel6 ir6sbeli felsz6litasa ellenere, a jelen sze76d6s szerint meghatArozott

p6thatiirid6 eltelt6vel tovSbbra sem teljesit szez6d6sszeriien;

67. BSrmely Megrendel6 a jelen szerz6d1st 3 h6napos felmondSsi id6vel, a

VSllalkoz6 r6sz6re megkuldott ir6sos 6rtesit6ssel b6rmikor, indoklSs n6lkiil

felmondhatja.

68. VSllalkoz6 jogosult a jelen szez6d€st rendkitv0li felmonddssal megszlintetni,

amennviben annak ftk. szerinti felt6telei fennjllnak, azzal, hogy a rendkiviili

felmond5s gyakorl6s6t megel6z6en - amennyiben a szez6d6sszeg6s orvosolhat6 - a

Viillalkoz6 ir6sban 6sszer[i, de legalSbb 10 (tiz) napt5ri napos p6that6rid6t kdteles az

6rintett Megrendel6 r6sz6re biztositani.

69. V6llalkoz6 a jelen szez6d6s rendes felmond6ssal tdrt6n6 megszfintet6s6re

felmondSsdra egyebekben nem jogosult, kiv6ve a jogszab6ly 5ltal lehet6v€ tett
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eseteket valamint ha olyan jogszabdlyi, torv6nyi vdltoz6s kdvetkezik be, amely

ellehetetleniti a szo196ltat6s hat6kony, gazdas5gos nyljtisiit.

70. Ha a V6llalkoz6 feladatvdgzdse, illetve a rendszer nem felel meg a

szerz6d6sben foglalt kdvetelm6nyeknek, akkor Megrendel6 k6rhetl a V6llalkoz6t6l a

hiba kijavitds6t. Ha ezt a VSllalkoz6 nem v5llalja, vagy hat6rid6re nem v69zi el, akkor

a Megrendel6 jogosult e16llni a szerz6d6st6l a Ptk. 6:159' 5-6nak megfelel6en.

71. Felek a jelen szez6d6s b5rmely okb6l tdrt6n6 megsziin6sekor, legk6s6bb a

megszfin6s napjdt6l sz6mitott 15 (tizeniit) napon beliil kdtelesek elszSmolni

egym6ssal.

72. Felek kifejezetten r69zitik, hogy a szez6d6s valamely Megrendel6vel

kapcsolatban taid6n6 megszllndse a tdbbi lvlegrendel6re nem hat ki'

73. Jelen Szez6d6s m6dosit6sa csak a Felek kdlcsoniis megegyez6s6vel, ir6sban

lehets6ges, a Kbt. 132. 5 rendelkez6seivel osszhanqban.

szAuATossiA l6rituit renasznaliisi (Licensz) locoK

74. Vdllalkoz6 a jelen szez6d6s alapj6n Megrendel6 6ltal megrendelt, V6llalkozo

Sltal teljesitett rendszerre, hibajavitSsra 1 6v j6tallAst v6llal'

75. Megrendel6 a jelen szez6dds al6irds6val a rendszer harmadik szem6lyre 6t

nem ruhdzhat6 (kiv6ve a jelen szea6d6sben foglalt szervezeti 6talakulast), nem

kizSr6lagos hasznSlati jo95t szezi meg. Megrendel6 a rendszert csak a jelen

szea6d6sben kifejezetten enged6lyezett m6don hasznSlhatja Ennek sor6n a

Megrendel6nek be kell tartania a rendszer minden olyan technikai korl5tozds6t'

amely annak csak meghatdrozott m6dokon tdrt6n6 haszniilatdt teszi lehet6v6'

76. Felek megSllapodnak, hogy a Megrendel6, valamint a VSllalkoz6 6ltal

rendszerbe bevltt l4egrendel6i adatokb6l adatvagyon keletkezik, amely felett



Megrendel6 kiz5r6lagos szez6i joga 5ll fenn. A Megrendelci tulajdondt k6pez6

adawagyon megtestesithet ijzleti folyamatokat, nyomtatvinyokat, ilrlapokat,

dokumentummint6kat, kalkul6cidkat, ddntdsi mechanizmusokat, szemelyes adatokat,

illewe mds bizalmas jellegfl adatokat, inform6ci6kat. Ezen adatok felett a

Viillalkoz6nak semmil)/en rendelkez6si, illetve felhaszndldsi joga nem keletkezik, az

adatvagyon felhaszndl5sd16l kiziir6lag a f4egrendel6 donthet.

TITOKTARTAS

77. A szez6d6s teljesit6se sordn bdrmely F6l tudom5s6ra jutott olyan informdci6k,

amelyek a mSsik F6l milt, jelen vagy jijv6beli fejleszt€seire, tlzleti tev6kenys6geire,

term6keire, szolg6ltat6saira, alkalmazotlaira vagy technikai ismereteire vonatkoznak,

tizleti titoknak min6sUlnek 6s azokat a sze76d6 felek bizalmasnak min6sitil! kiveve

ha jogszabSly vagy hat6s69/bk6s59 ett6l elt6r6en rendelkezik. VSllalkoz6

kijtelezetts6get vdllal arra, hogy a jogszabjlyi kotelezettsdgek keretei k6zott, a

szen6d6s id6tartama alatt - tov6bbd annak birmely okb6l tOrtdn6 megszunese

eset6n id6beli korl6toz6s n6lkiit, a tov5bbiakban is - harmadik szem6llyel nem kdzli,

nem hozza nyilvSnossSgra, nem reprodukjlja semmilyen formSban a szerzSdes

teljesit6se sordn tudorndsra jutott - legyen az akSr sz6beli, ak6r irdsos - mfiszaki,

jogi, Uzleti informSci6t, t6nyt, adatot, dokumentumot, informici6t - ideetve, de nem

csak erre korl5tozva a know-how-t, kolts6gekre, eljSrSsokra, tervekre,

adatrendszerekre vonatkoz6 informdci6kat, sz5mit696pes programokat - kivdve, ha a

kdzl6shez MegrendelS el6zetesen, irisban hozz6jerult vagy ha azok jogszabalyi,

valamint bir6sdgi vagy m6s hat6s69i rendelkez6s alapj5n kdz6rdekfinek min6sillnek'

78. A m6sik f6l bizalmas informdci6j6r6l tudomdst szen6 f6l azt kizarolag a

szen6d6s teljesit6se sorSn hasznSlhaqa fel, a miisik f6l el6zetes irdsbeli

hozzdj6rulSsa n6lkiil azt harmadik f6llel nem kdzttlheti, nyilvdnossdgra nem hozhaqa,

nem mdsolhatja, nem rcprodukSlhatja, kiv6ve ha jogszabiily, vagy hat6sdgi/bir6s59i

hat6rozat igy rendelkezik.

Megrendel6 rendszereiben t6rolt adatok,79.
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igy iizleti titoknak min6siilnek. Villalkoz6 koteles betartani Megrendel6 vonatkoz6

szabSlyait, utasit5sait.

80. lelen pont szerinti titoktart6si kdtelezetts6g a szez6d6s megszfin6s6t

kdvet6en korl6tlan ideio fennmarad.

81. Vdllalkoz6 tudomdsul veszi, hogy a jelen szerz6d6s el6k6szit6se, teljesit6se

vagy megsziintet6se 6rdek6ben rendelkez6sre bocs;tott dokumentumokr6l m6solatot

nem k6szithet, a felesleges munkapdldSnyokat kdteles megsemmislteni, tovdbb6 az

dtvett dokumentumokat a teljesit6s ut6n Megrendel6nek kdteies visszaadni.

82. Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen pont szerintl titoktart5si

kdtelezetts6g - arnennyiben van(nak) - a kdzremiikdd6ire, 6s a Vdllalkoz6val

munkaviszonyban vagy egy6b foglalkoztatdsi jogviszonyban nem 5116 szem6lyekre is

kiteried.

VEGYES E5 z/iR6 RETTDELKEZESEK

83. Felek kdtelezetts6get vdllalnak arra, hogy amennyiben jelen szez6d6sben

rogzibtt adataikban k6pest vSltozds k6vetkezik be, azt ir5sban halad6ktalanul kiizlik

a mSsik f6llel.

84. Amennyiben bdrmely F6l harmadik, vagy tovdbbi feleket von be jelen a

szez6d6ssel osszefilgg6 teljesit6sbe, igy ezen felekkel a kapcsolattartds6rt, illetve

ezen felek dltal vSllalt hatdrid6k betat6s66rt az 6rintett F6l, mint saj5tj66t felel.

Kiildn kiemelve 6s ide sorolva, pl. k0ls6 szoftver- vagy hardversz6llit6t, akinek

rendszerdvel adatkapcsolatot (integrdci6t) kell l6tesiteni.

85. A jelen szerz6d6s esetleges m6dosit6s6val vagy megszuntet6s6vel kapcsolatos

nyilatkozatokat Felek kiz6r6lag ajdnlott lev6l vagy a m6sik F6l Sltal m5s m6don,

igazoltan 6tvett levdl 6qdn tehetik meg (e-mail, telefax nem elfogadhat6). Nem

min6sil szez5d6sm6dositdsnak a Felek c6gjegyzdkben nyilvdntartott adataiban, igy
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kLildn6sen a sz6khely6ben, k6pvisel6iben, banksziimlaszimdban bekovetkez6

v5ltoz6s, tovdbb6 a kapcsolattart6k adataiban bekdvetkez6 vSltozds. Az emlitett

vSltoz6sokr6l - a kapcsolattart6 szem6ly6t 6rint6 vSltozdsok kiv6tel6vel- az drintett

F6l a mSsik tulet - az eset kijrulm6nyeit6l fiigg6en - vagy el6zetesen iriisban tiz

napos hat5ridSvel vagy a vSltozds bekovetkezes6t (bejegyzes6t) kovet6 tA napon

belUl kiiteles 6rtesiGni.

86. Nem min6siil szez6d6sszeg6snek, ha a jelen szez6d6sben foglalt

kotelezetts€gekre vonatkoz6 kesedelmes, hibds vagy nem teljesit6s kozvetlen

el6id6z6 oka a Felek egyik6nek sem felr6hat6 6s bekdvetkezett (v6lelemre vagy

fenyegetettsegre val6 hivatkozSs nem tartozik ide) elh6rithatatlan kuls6 ok, vis maior

(pl. f6ldrengds, Srviz:, sz6lvihar,stb.), harmadik szem6ly elhSri'thatatlan cselekm6nye

vagy vis maiornak nem min6stil6 m6s krils6 elhdrithatatlan er6 kovetkezmdnye

felt6ve, ha ebben a helyzetben a szerz6d6ses szolgdltatds nyfjtdsdra am09y

kdtelezett Fdl a m6sik F6l fel6 igy jSrt el ahogy az, az adott helfzetben Sltaldban

elvdrhat6. Felek ellent6tes ii.esbeli meg6llapodiisdnak hiSnyiban a szez6d6ses

hat6rid6k az elh;rithatatlan kiils6 ok fenniilldsinak id6taftamdval ardnvosan

meghosszabbodnak. Amennyiben az elhSrithatatlan kills6 ok fennSllSsiinak

id6tartama a harminc napot meghaladja, bSrmely F6l jogosult a szez6d6st6l elallni

minden h5tr6nyos jogkdvetkezm6ny n6lkiil, illetve abban az esetben is, ha erre

egy6bk6nt a szezSdlts alapj6n nem lenne jogosult. A szerz6d6st6l val6 eldlliis el6tt a

Felek kotelesek egyeztet6st lefolytatni annak esetleges m6dosit6si lehet6s6geirdl. A

fenyeget6 vagy bekdvetkezett elhdrithatatlan kiils6 okr6l 6s fennSll5sdrnak vSrhat6

id6tartamSr6l a Felek egymSst halad6ktalanul, irdsban tSj6koztatni kdtelesek. A

fenyeget6 vagy bel(ovetkezett elhdrithatatlan kiils6 okr6l tortdnS k6sedelmes

t6j6koztatasb6l szSrmaz6 ki16rt a k6sedelmes taj6koztatSs6t felel6s F6l felel.

87- tulek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szez6dds bSrmely pontja

k69ens jogszabSlyba Utkdzne, vagy a kdzbeszez6si eljdrds kdtelez6 6rvdnyii

dokumentumdnak tanalmSval ellentdtes lenne, akkor jelen szen6d6s fentieket sdrt5

rendelkezese hely6be - minden tov6bbi jogcselekm6ny, igy kulonosen a szez6d6s

m6dositdsa n6lkiil - a megs6rtett kdtelez6 6rv6ny0 jogszabdlyi rendelkez6s vagy
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kdzbeszerzdsi dokumentumi rendelkez6s kerlil. Fentieket kell megfelel6en alkalmazni,

ha valamely k6gens jogszab6ly akkdnt rendelkezik, hogy valamely rendelkezdse a

szerz1des r6sze 6s azt szdvegszer en a szez6d6s nem tartalmazza (az adott

rendelkezds a szez6d6s r6sz6t k6pezi).

88. lelen szez6d6s 8 megegyezcl, eredeti p€ld5nyban kdszrilt el, elvSlaszhatatlan

rdsz6t k6pezi az aj6nlat, aj6nlatt6teli felhilvds, 6s az ajiinlatt6teli dokumentdci6

(melynek r6sze a kivitelez6si dokumentdci6). A szez6d6s a mindk6t f6l aldir6sra 6s

kdtelezetts6gv5llaliisra jogosult vezet6 tiszts6gvisel6j6nek (cdgszerfi) alSir.isa eset6n

6rv6nyes.

89. Amennyiben biirmelyik F6l, bdrmikor elmulasztja drv6nyesiteni a jelen

szerz6ddsben meghatdrozott b6rmely jogdt, vagy b5rmely kovetel6s vagy felt6tel

teljesft6s6re haladekot ad, az semmikdppen sem tekinthet6 rigy, hogy lemond a jelen

szez6d6s bdrmely kikotdser6l vagy a jelen szerz6d6sben biztositott biirmely jogii16l.

90. Felek kinyilvSniiljdk azon kiizds

id6tartama alatt egym6st kdlcsdndsen

egyiittm[ikodnek a szea6d6s teljesitdse

szabdlyozott k€rddsekben a magyar jog,

rendelkez6sei az irdnyad6ak.

szSnddkukat, hogy a jelen szenSd{s

segitik, rendszeresen t6j6koztatjdk 6s

6rdek6ben. A jelen szez6d6sben nem

igy killiindsen a Polgdri Tdrvenykiinyv

91. Amennyiben ezen szez6d6sb6l vitdK vagy v6lem6nyelt6r6sek keletkeznek,

igy mindk6t F€l azon fog fSradozni, hogy ezeket el6szdr egyet6rtdssel rendezze. A

szez6d6 felek a jekn szezSd6ssel kapcsolatos jogvit6ikra - bele6rtve a szea6d6s

6rv6nyess696vel 6s teljesit6#vel kapcsolatos jogvitakat 
's 

- a pert6rgy 6rt6k6t5l

fLigg6en kikdtik a Megrendel6 sz6khelye szerint illetdkes J5r5sbir6s5g[cirv6nysz6k

illet6kess6g6t.

92. Felek a jelen szez6d6s al5ir6s5val 6s v6grehajtdsSval meger6sitik, hogy a

jelen szez6d6st minden r6szeben alaposan 6ttanulmSnyoztSk 6s azt teljesneK

ellentmond6smentesnek 6s hibStlannak talSltdk, 6s Gy azl', mint a t6nyekkel 6s
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iigyleti akaratukkal mindenben me9e9yez6t, j6v6hagydsuk jeleul, c6gszeriien

aldirtdk, 6s annak az 6ket megillet6 eredeti p6lddnyait 6tvett6k.

Vdc, 2015. augusztus 28.
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