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mint V6llalkozo,

(a tovdbbiakban "Felek"

vagY ,,Szerz5d6

Felek") kotottek az alulirott napon 6s

helyen, az alAbbi feltetelekkel:

I.

EL6ZMEruVET
erz6sekrol szolo 2011' evi. CVlll' tOrveny

ly

Megyei Jogu Varos Onkormdnyz'ata
ierenei kiteriesztese az intezmenyekre"
an : "kozbe

szerz6si eljdr6s") inditott'

vett, 6s figyeletnmel
V6llalkozo, mint aj6nlattevo a kozbeszerz6si elj6r6sban r6szt
a Felek
arra, hogy Megrendelo V6llalkozo ai6nlat6t fogadta el nyertes ajdnlatkent
jelen kozbeszeizesi szerzod6st kotik egym6ssal'

II. A SZERZ6DEST ALKOTO DOKUMENTUMOK
1. Annak okdn, hogy jelen szerzod6st a Felek a kozbeszerz6si eljaras alapjari
kiz6rolag jelen
kot6ttek meg, a fef6f< kijelentik, hogy teljes meg6llapod6sukat nem
keletkezeti
szerzod6s torzsszovege'tartarmaria. A kdzbeszerzlsi eljdr6s sor5n

r6szeit
iratokat ugy kell tekint6ni, mint amelyek a jelen szerzod6s elvdlaszthatatlan
az alhbt:i
k6pezik, azzat ugyutt olvasandot< ei ertelmezendok, kUlonos tekintettel
dokumentuntokra:

-felhiv6s, dclkument6cio, kiegeszito tdrjekoztatAsra adott ajAnlatkeroi viilaszok

(arnennyiben erre sor keriilt), t6rgyalAsi jegyzokdnyv(ek);
-V6llalkoz6 nyertes ajhnlatdrnak teljes tarlalma'

2. A szerzodes Kbt. dltal meghat6rozott tartalma.

A Kbt. 124 S (2) bekezd6s6nek eleget t6ve Felek rdgzltik, hogy a Szerzod6ses
Okm6nyok reszei kepezi V6llalkozo Aj6nlata, igy a nyerles aj6nlat 6rt6kel6sre kerUlo
tartalmi elemei a szerzod6s r6sz6t, V6llalkoz6 kdtelezettseg6t kepezik.
2.2. A Kbt. 125. S (4) bekezdes a) pontjdnak eleget t6ve Felek meg6llapodnak, hogy
V6llalkozo a szerzod6s teljesit6se sor6n nem fizethet ki, illetve sz6molhat el a
2.,a.

szerzod6s teljesitese,vel osszefUggesben olyan koltsegeket, melyek a Kbt" 56. S (1)
bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelelo t6rsas69 tekintet6ben
merUlnek fel, es melyek a Vallalkozo adokoteles jovedelm6nek csokkent6s6re
alkalmasak.
2.3. A Kbt. 125,S (4) bekezdes b) pontj6nakelegetteve Felek meg6llapodnak, hogy
V6llalkozo k6teles a jelen szerzod6s teljesitesenek teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezet6t a Megrendelo szAmAra megismerhetov6 tenni. V6llalkozo a
megismerhetove t6telre vonatkozo kotelezettsege mellett a jelen szerzod6s
idotarlama alatt ir6r;ban kdteles tdjekoztatni Megrendelot minden, a tulajdonosi
szerkezet6ben bekovetkezett v6ltoz6sr6l, a megv6ltozott 6s az uj adatok, valamint a
v6ltozds hatdly6nak megjeloles6vel. V6llalkoz6 a jelen szerzod6s teljesites6nek
teljes idotartama alatt halad6ktalanul ir6sban koteles Megrendelot 6rtesiteni a Kbt.
125. S (5) bekezd6sdben megjelOlt Ugyletekr6l.
2"4. A Kbt. 125.S (5) bekezd6s6nek eleget t6ve Felek rogzltik, hogy Megrendelo
joggsult 6s egyben koteles a szerzod6st felmondani - ha szUks6ges olyan
haldridouel, amely lehet6ve teszi, hogy a szerzod6ssel 6rintett feladata elliitdrsdrol
gorrdoskodni tudjon - ha

a) a

V6llalkozoban kozvetetten vagy kozvetlenUl 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szemely vagy jogi szemelyiseggel nem
rendelkezo gazdasAgi t6rsas6g, amely nem felel meg a Kbt. 56. S (1) bekezdes k)
pontjdban meg hatdnrzott felteteleknek.

b) a

V6llalkozo l<ozvetetten vagy kozvetlenUl 25%-ot meghalado tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szemr5ly vagy jogi szem6lyiseggel nem
rendelkezo gazdasfigi t6rsas6gban, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ ('1) bekezdes
k) pontjaban meghal6rozott felteteleknek.

Z.S.AKbt. 125.S (6) bekezd6s6nekelegett6ve Felekrogzitik, hogya Kbt. 125. S (5)
bekezd6s szerinti felmond6s eset6n a V6llalkoz6 a szerz6des megszun6se elott mar

teljesitett szolg6 ltatds szerz6d6sszer0 p6nzbel i ellenert6k6re jogosu lt.
2.6. A Kbt. 125. S (i') bekezd6s6nek eleget t6ve Felek meg6llapodnak, hogy kUlfoldi
adoilletos6gu V6llalkozo kdteles a szerzod6shez arra vonatkozo meghatalmaz1st
csatolni, hogy az illert6sege szerinti adohatos6gt6l a magyar ad6hatos6g kozvetlenUl
beszerezhef a V6llalkozora vonatkozo adatokat az orsz6gok kozotti jogsegely
igenybevetele nelkUl.
2.7. Megrendel6 nytlatkozza, hogy a Kbt. 125. S (8) bekezdeset figyelembe vette
kozbeszerzesi eljAr6rs elok6szit6se so16n.
2.8. A szerzod6s teljesitese sor6n a Kbt. 128. S-tol a Kbt. 131. S-ig terjedo
rendelkez6sek 6rtelemszertien ir5nyadok.
2.9. A szerz6d6s mddosit6sa kapcs5n a Kbt. 132. S ir6nyado.

3" Felek rogzitik, hogy a

szerz6d6s megkdt6se,

6s

teljesit6se sor6n

a

vonatkozo szabillyozds celj6val osszhangban, a kdzbeszerz6si

k6zbeszerzesekre
alapelveinek tiszteletben tart6saval [Kbt. 2, $] kell eljdrni.

III. A SZENZ6OESEEN HASZT.IAIT FOGALMAK

Megrendelo: akinek megrendel6se alapjdn 6s haszn5ra V6llalkozo a jelen
szerzod6sben meghiltdrozott tev6kenyseget kifejti, 6s aki az ellen6rl6ket a V6llalkozo

1.

r6sz6re megfizetni tadozik.

2. Vallalkozo: aki a jelen szerzod6sben meghatArozott term6k l6trehoz6s6t v6llalja
jelen szerzod6sben rneghat6rozott dij ellen6ben.

3.

a

Felek: Jelen sz:erzod6sben nevesitett Megrendelo, 6s V6llalkozo egyUttes

eml[t6se, akiket a jelen szerz6d6s alapj6n jog illet, illetve kotelezetts6g terhel.
4. Alv6llalkoz6: akit VSllalkozo a jelen szerz6d6sben foglalt kotelezettsegei teljesit6se
erdek6ben a teljesft€rsbe bevon.

5. K6sedelem: K6sedelemnek tekintenek a Felek olyan kotelezettseg teljesit6st,
amely a szerzod6sben vagy a szerz6d6s alapj6n letrejdtt kUl6n megdllapoddsban
meghat6rozott idopontn6l k6sobb tortenik.

6. Szoftver: olyan sz:ellemi alkot6s, amely mag6ban foglalja valamely adatfeldolgozo
rendszer mrikodeset biztosito programok, elj6r6sok, szab6lyok, dZ ezekhez
illeszkedo adatstruktr-rra 6s a hozzAjuktarlozo dokument6ciok osszess6g6t.
7. Szoftver term6k: r;z6mitog6pi programok, elj6r6sok, adatok 6s a hozzdjuk taftozo
dokument6rci6 olyarr komplett k6szlete, melyet valamely felhaszn6lonak valo
szdllitdsra terueztek.

8. Szoftver egys6gr a szoftver term6k bdrmely azonosithato r6sze, a

fejleszt6s

valamely kdzbenso vagy v6gs6 fAzisAban.

9.

Fejleszt6s: minden olyan tev6kenys6g, amely valamely szoftver term6k

megalkot6s6t, 6talakitds6t c5lozza.
10. F6zis: a munka rneghat6rozotlszakasza.

11" Ellenorz6s (szoftverre): adott (munka) fSzis eredm6ny6nek ertekelesi elj6rdsa
annak igazol6sa c6lj6bol, hogy az eredm6ny helyes 6s dsszhangban 6ll a fAzis
kezdeti allapotat jellemzo (szoftver) term6kekkel 6s a szabv6ny eloir6sokkal.
12. Bevizsgalas (szoftverre); annak kiertekelesi eljdrdsa, hogy a szoftver teljeslti-e a
jogszabdiy, informatikai szabv6ny, vagy szerzodo felek (megrendelo) altal eloirt
kovetelm6nyeket.

13. Oktat6s: szervezett oktat6s, meghat6rozott szem6lyek r6sz6re meghat6rozott
idotartamban annali 6rdek6ben, hogy a PROGRAM haszn6lat6t az oktatott
szem6lyek elsaj6titsiik.
14. Biztonsdrgi el6ir6sok: A PROGRAM rendeltet6sszerri haszn6latAhoz, Uzemszeru
mukodesehez el6irt szab6lyok, melyek kovet6se eset6n V6llalkozo garanci5lis, ill.
szavatoss6gi kotelezetts6ge fenn6ll.

15. Szallit6s: A PROGRAM elemeinek fizikai 6tad6sa, melyet kovetoen az Atadott
dolgok tekinteteben a k6rvesz6ly Megrendelore sz6ll.
16. Munkanaplo: Aszerzodes teljesit6se sor6n a Felek 6ltal koz6sen vezetett okirat,
melybe mindket Fel meghatalmazott kepviseloje 6szrev6teleit, a m6sik F6lhez
intdzett nyilatkozatait folyamatosan bejegyzi, 6s amelyet a kepviselok folyamatosan
figyelemmel kis6rnek, 6s ellenjegyz6ssel l6tnak el.
17. Beizemel6s: Az izemel6snek a probaUzem lefut6s6t k6veto megkezd6se.

18. ProbaUzem: A furnkciondlisan letesztelt es 6tadott PROGRAM, egy a v6gleges
mrikodo telephely6n, Uzemszerri kornyezetben 5 munkanapon keresztUl torteno
kiprob6l6sa, tesztel6se abb6l a c6lbol, hogy megfelel-e a szerzod6sben, s ezen belUl
a Megrendelo 6ltaljov6hagyott, funkcion6lis leirdrsokban tal6lhato kovetelm6nyeknek.
19. Kapcsolodo szolg6ltat6sok: A PROGRAM leszSllltdsa, felhaszn6l6i jog szerinti
telepftese, beUzemerl6se, tov6bb6 a PROGRAM oktat6sa, valamint a PROGRAM
Uzemeltetesi felUgyelet6nek 6s nyomon kovet6s6nek elldt6sa.

IV. A SZERZODES TARGYA

1. Megrendelo a V6llalkozo aj6nlata alapjan megrendeli a ,,GORDIUS Integrdlt
Onkormdnyzati GazLl6lkodasi Rendszer" P6nzUgyi es Fokonyvi k6nyvel6s modulok,
(a jelen szerzod6sben: PROGRAM) v6gleges haszn6lati jogdt sajat p6nzUgyi
feladata nak el l6t5sd ra, valarn nt az alAbbi kapcsolodo szolg6ltat6sokat:
- a PROGRAM lesz6llit6s6t (felhaszn6loi joganak
rizerz6d6sszerfi 6tad6sa),
- a PROGRAM felhasznd16i jog szerinti telepft6s6t, amely
rnag6ba foglalja,
- kornyezet install6l6s6t,
- a programcsomag installSldsdt,
- a kornyezeti param6terek be6llit6s6t,
- program fut6steszt elv6gz6s6t,
- a PROGRAM oktat6sdt,
- a PROGRAM Uzemeltet6si felUgyelet6nek 6s nyomon
kovetes6nek ell6tasat.
i

i

hozzil{rul, hogy a Megrendelo a PROGRAM-ot - sajat informatikai
kornyezet6ben, 6s eroforr6sai felhaszndl6s6val - a jelen szerzod6s 1. szAml
mellekletben meghat6rozott felhaszn6lok p6nzUgyi feladatainak ell6tds6ra

2. A Vallalkozo

haszn6lja.

A Megren delo az 1. sz6m0 mellekletben 60 felhaszn6lo megjel6l6s6re jogosult.

V. A TELJESITES NATARIDEJE, MODJA
1. Teliesit6si hat6rid6k:

- a PROGRAM lesz6llit6sdra, valamint a telepit6s6re: a szerzod6s al6irds6tol
szdmftott 30 nap,
- a Program beUzemel6s6re: a telepit6st6l szdmitott 30 nap,
- a PROGRAIVI oktat6s6ra: a beUzemelestol sz6mftott 10 nap

- a PROGRAI\I Uzemeltetesi felUgyelet6nek 6s nyomon kovetes6nek ell6tdsa:
a beUzemelesetol kezdod6en2017. december 31. napj6ig.

A Felek megdllapodnak abban, hogy a V6llalkozo a

PROGRAM Uzemeltetesi
jogosult.
eloteljesit6sre
felUgyelet6nek, nyorTlon kdvet6s6nek ellat6sat kiv6ve

1.1

2. A teliesit6s helvei

@Szombathe|yMegyeiJogtiV6rosonkorm6nyza|a(9700
Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.).
3. A teliesit6s m6di,a:

3.1 A Felek

mt-'g6llapodnak abban,

hogy

a

beUzemel6st megelozoen

probaUzemel6st v6gr=znek.

a pr6baUzemrol

jegyzbkonyvet k6szlteni legkesobb a
jegyzokonyvben
rdgzlteni kell a PROGRAM
probaUzem utolso napjdrt kovet6 napig. A
mtit<oOese sor6n eszlelt hib6kat, a felmerUlt problem6kat, valamint a szUks6ges
modosit6si javaslatokat.

3"2

A Vfllalkozo

koteles

Felek megSllapodnak abban, hogy a probaUzem sorSn felmerUlt 6s a
jegyzokonyvben feltUntetett hibek kijavit6sra, valamint a szUks6ges m6dosit6sok

A

3.3

e lv6g

3.4

zese re a jegyzokonyvben

h

at6 ridot

tt

iznek.

A Felek rogzitik, hogy a szerzod6s teljesit6se sor6n a jelen szerzod6s lll.16.

pontjAban meg hat6r,czottak szeri nt

M u nkanaplot

vezetnek.

3.5" A V6llalkozo tudorn6sul veszi, hogy a szerzod6sben meghatdrozott
tev6kenysegek egym6sra epUlo tev6kenys6gek, amelyek megkezd6s6nek

elofeltetele I sorbarr megel6zo tev6kenys6g sikeres lezArAsa,6s a Megrendelo 6ltal
todeno elfogad6sa.

3.6 A Vdrllalkozo alv6llalkozo igenybev6tel6re a Kbt. 128.S (2)-(5) bekezd6seiben
foglalt rendelkez6sek betart6s6val jogosult. V6llalkozo a jogosan igenybe vett
alv6llalkozoert rigy felel, mintha a munk6t maga v6gezte volna, alvSllalkozo
jogosulatlan igenybervetele eset6n pedig felelos minden olyan kdrerl is, amely anelkUl
nem kovetkezett volna be.

3.7 A Megrendelo a Vdllalkozo teljesites6nek elismer6serol (teljesit6sigazol6s), vagy
az elismeres megtagad6s6rol legkes6bb a teljesit6s6tol, vagy az errol sz6l6 irdsbeli
6r1esit6s kezhezv6teletol szdmitott '15 napon belUl koteles nyilatkozni.

3.8 A Megrendelo az aldbbi tev6kenysegek teljesit6set kovetoen teljesit6sigazolSst
6iltt ki:

a PROGRAM lesz6llitdsa, telepit6se, valamint beUzemel6se (a tov6bbiakban
. sz1mu teljesites igazol6s) ;
a PROGRAM oktat6sa (a tov6bbiakban 2. sz6mri teljesit6sigazolSs);
a PROGRAM Uzemeltet6si felUgyelet6nek 6s nyomon kovet6s6nek ellSt6sa (a
tov6bbiakban 3. szSmri teljesitesigazol6s).
1

VI. MEGRENDEL6 JOGAI ES KOTEI.EZETTSECCI

1. A Megrendelo kdteles biztosltani a PROGRAM mukodtet6s6hez

szUks6ges

szdmftogepes hardver 6s szoftver kornyezetet.

1.1

A Megrendelo koteles biztosftania a

PROGRAM mrjkodtetes6hez szUks6ges,

elozetes ajdnlatbarr meghat6rozott hllozati eszkozoket, a mtik6dtetesUkhOz
szUks6ges oper6cios rendszerek, az adatb6zis kezelo kornyezet megfelelo szfmu
licenceit.

2. A Megrendelo ktiteles kijeldlni, valamint megnevezi a PROGRAM mtikodese6rt
felelos PenzUgyi Szerkmai Rendszergazdlt,6s az Informatikai Rendszergazdttl"
2.1. A Megrendelo koteles gondoskodni a teljesites sor6n az egyes szakteritletek
m e g h ata m azoll ke p v s e oj 6 n e k fo lya m atos koz re m ti kod ese ro L
I

i

I

3. A Megrendelo

l<6teles a V6llalkozo kotelezettsegei teljeslt6sehez szUks6ges
valamennyi informdciot a teljesit6shez szUks6ges idopontban, teljes koruen a
V6llalkoz6 rendelkez6s6re bocs6tani.
4. A lVlegrendelo koteles elokeszlteni az indulo adatokat a PROGRAM-ba valo bevitel
celj6bol, majd azokat koteles a PROGRAM-ban rogziteni.

5. A Megrendelo kdteles gondoskodni a PROGRAM mrikodes6hez, elindul6s6hoz
szUks6ges 0n. alap 6llapot elment6s6rol, valamint az ezekhez larlozo eszkdzokrol
rendelkez6sre dll6s6rol.

6. A

Megrendelo koteles biztosltani

a

meglevo hAlozati

6s hardver elemek

felrner6s6nek lehetoseget.

7. A Megrendel6 ig6nyelheti a PROGRAM mr.ikod6s6hez szUks6ges adatok, 6s
inform6ci6 rendelkez6sre bocs6t6s6t. A Vdllalkozo a Megrendel6 dltal igenyelt
adatokat, illetve informdciokat legk6s6bb 3 munkanapon belUl kdteles a MegrendelS
rendelkez6s6re bocs6itan i.

8. A [Vlegrendelo jogosult a Vdrllalkozotol a szerzod6s teljesitesevel kapcsolatban
tajekoztat6st k6rni.

A Vallalkozo kdteles a Megrendelot legkes6bb a

t6j6koztat6s

i16nti k6relem kezhez:v6tel6t6l szdmitott 3 munkanapon belUl tdjekoztatni.

9. A

Megrendel6 amennyiben sziiks6gesnek tartja, akkor

a

V6llalkozo

m u nkav6llaloitol kU lon titoktart6si nyilatkozat megt6telet kerheti.

10. A Megrendel6 6ltal meghat6rozott szem6lyek, valamint a v6gfelhaszn1lok
jogosultak r6szt venrri a PROGRAM haszn6lat6nak oktat6sdn.

A

Megrendel6 jogosult

a

a

PROGRAM 6tadds6tvetel6vel kapcsolatos elj6rSsba fUggetlen szak6rt6t, tan6csadot igenybe venni.

11.

szerzod6s teljeslt6s6vel,

PROGRAM oktat6shoz szUks6ges helys6g, 6s eszklzpark biztosit6sa a
Megrendelo kotelezertts6ge. Az oktatds gyakorlo kdrnyezetben (adatb6zison) tortenik

12.

A

Megrendelo sz6khelyen.
13. A Megrendel6 annak erdek6ben, hogy a V6llalkozo marad6ktalanul teljesithesse

jelen szerzod6sben v6llalt k6telezettsegeit vdllalja, hogy a PROGRAM-ot a
jogszab6lyokban 6s a szerz6d6sben leirt keretek kozdtt, rendeltet6sszeruen
has;zn6lja.

VII.

A VALLALKOZO JOGAI ES TOTELEZETTSEGEI

1. A V6llalkozo kdteles a PROGRAM-ot teleplteni.
1.1 A PROGRAM mrikodesi kornvezete:

H6lozati

o pe 16

cios

re nd

szer: 2008 | 20 1 2 Sze

rve r

- Adatbdzis kezelo: MSSQL 2008

(a

szerver

n_Tech n ica l_C l_AS pa ram 6te re kke I telep itve)
Munkalrelyi oper6ci6s rendszer: Windows XPA/Vin7 (min. 1 GB RAM)
Munkalrelyi kepmegjelenito min. 1600x900 felbontdsban

H u n g a ri a

Munkahelyi nyomtat6 eszkozok: grafikus, HP/HP kompatibilis 44 es A3
m6retben
HAlozati topol6gia: Intranet (10/100 Mbit/s)
- Munkalhelyi sz6mitogepnek alkalmas minden olyan PC, ami a fenti
munkahelyi operiici6s rendszert kello hat6konys5ggal tudja futtatni.
2. A V6llalkoz6 koteles a PROGRAM-ot beUzemelni.
3. A V6llalkozo k6teles a PROGRAM haszn6lat6rol, mrikodes6rol a Megrendel6 dltal
meghat6rozott szernr6lyeknek, illetve v6gfelhaszndl6knak az alAbbiak szerint oktatdst
tarlani:
F6nzUgy modul tekintet6ben:
a.l 2* 2*4 ora 6ltaldnos oktatds a felhasznelok k6t csoporlban t6rteno osztds6val,
b.l 2* 6 6ra szakmai rendszergazdai oktat6s,

c.l 1 nap tov6bbi kir:melt konzult6cio, helyszini tan6csad6s a bevezet6s/6les

Uzem

kezdeti id6szakiiban.

lrokonyv modul tekintet6be:
Megrendelo 6ltal rneghat6rozott szem6lyeknek,
il letve fel haszn6l6k reszv6tel6vel.

a.l 1 * 6 ora 6ltaldnos oktat6s a

4. A V6llalkozo koteles a PROGRAM

Uzemeltet6si felUgyelet6nek

6s

nyomon

kovet6senek elliit6slra az alabbiak szerint:

4.1 A V6llalkozo a PROGRAM Uzemeltetesi felUgyelet6nek ell6tdsa kdr6ben az
inform6cios rendszeren hibafelderitest 6s elh6rit6st v6gez a Megrendelo
rendszergazd1jAnak jelzese alapjdn. A Y1llalkozo a felUgyeletet elsosorban
telefonon, interneten keresztUl letrehozott kozvetlen kapcsolat - tdvoli el6r6s - titj6n,
de szuks6g eset6n - elozetes kiszdrllds k6r6s6t kovetoen - helyszini megjelen6ssel
biztositja.

4.2 AV6llalkozo a PROGRAM Uzemeltet6si felugyelet6nek ell6tdsa kor6ben koteles

- biztositani az elerhetoseghez,

a

hibaelh5rit6shoz szUks6ges technikai

felteteleket:
- szoftveres h ibafelderltest v6gezn i az inf ormfci6s rend s zeren a Meg rendelo
jelzese alapjan;
--segits6gel, ny0jtani a rendszergazd1nak a hiba elh6rit5s6ban szUks6ges
eset6n szoftveres t6mogatiissal
- segits6gel nyfjtani a hibaelh6rltds ut6ni tesztel6sben;
-.konzultScios lehetoseget biztositani a PROGRAM,6S azzal kapcsolatban a
penzUgyi folyamatok kezel6s6ben,
- szUkseg eset6n elv6gezni az adatoknak a ment6sb6l tofteno
helyreallitris6t, ellenorzes6t a felelos rendszergazdfval az lltala biztosltott,
jol azonosithato adathordo zorol;
- segits6gel, nyfjtani a mrikdd6si kornyezet v6ltoz6sa miatt szUks6gess6
v6lo
rendszer-param6ter
m6doslt6sok
be6llitSs6ban
(felhasznSlok/jogosults5gok be6lllt6sa, mtikodesi kornyezet konfigurSlSsa);
- idoszakosan ellen6rizni az adatkonzisztenci5t a PROGRAM-ba beepitett
konzisztencia ellen6rzo modullal;
- segitseget nyfjtani az esetlegesen programhibekbol keletkezett hibek
elhdrit6s6lcan, amennyiben azt a kezelo megfelelo szakmai felk6szUltsege
alapjdn nem lehetett idoben 6szlelni 6s megelozni;
- a hiba bejelentesetol sz6mitott 8 6r6n belUl a bejelent6sre reagdlni,
valamint a jelzett hiba elh6rltas6t legkesSbb a bejelent6stol sz5mitott ket
munkanapon belUl megkezdeni telefonon, vagy tdvoli el6r6sen keresztUl;
- a Megrendelo 5ltal vezetett g6pnaploba bejegyezni a helyszlni ellenorz6s
so16n elvegzett ellenorz6seket, 6szlelt hidnyoss6gokat.
;

4.3. A Vallalkozo a F'}ROGRAM nyomon kovet6s6nek ell6tdsa kor6ben a PROGRAM-

of
P

folyamatosan karbantarlja, tov6bbfejleszti ugy, hogy

az alkalmas legyen

ROG RAM m riszaki leir6sd ban meg hatd rozoll fun kciok ell6t6sd ra.

a

4.3.1 A V6llalkozo a Megrendelot k6teles a v6ltoztat6sokr6l elektronikus form6ban (email) tajekoztatni, valamint resz6re a v6ltoz6sok el6rhet6seg6t, a szUks6ges leirdssal
egyUtt interneten keresztUl biztositani.

4.3.2 A Vdllalkozo a v6ltoztat6sok teleplteset koteles modemen keresztUl, t6voli
el6r6ssel, vagy a helyszinen elv6gezni, amennyiben ezt a Megrendel6 kUl6n keri.

5. A

V6llalkoz6 koteles gondoskodni

a

teljesit6s egys6gess6g616l, valamint

osszehangol6sdrol.

6. A V6llalkozo jogosult a jelen szerzod6s teljesit6se erdek6ben

szUks6ges, a
szerzod6s teljesit6srivel dsszefUggo valamennyi inform6cio 6ttanulm6nyoz6sara, az
adatoknak a Vdllalkoz6 telephely6n, vagy mobil sz6mltog6pein, ill. egyeb
adathordozon tdrt6n6 tdrol6s6ra, ill. felhaszn6l6s6ra, szigorfan betartva a jelen
szerz6d6s XlV. 6. pontjdban fog lalt titoktartdsi kotelezettseget.

7. A Vallalkozo jogosult a lVegblzot szerzod5sszerri teljesites eset6n

referencia

listajaban szerepeltetni.

8. A Vallalkozo koteles 6tadni legkesobb a PROGRAM oktatas6nak megkezdes6ig
elektronikus form6ban a felhaszn6loi kezeloi valamint az Uzemeltet6si
dokumentaciot.

VIII. AZ ELLENSZOLGALTATAS
1. A Megrendelo a PROGRAM v6gleges haszndlati joganak alapdijakent 60
felhasznSlora 14 820 000,- Ft + AFA osszeget, valamint negyed6vente 1 .350.000,- Ft
+ AFA osszeg[1 fenntartdsi dljat kdteles fizetni.
1.1 A Megrendelo a PROGRAM oktat6s6nak dijakent 980 000,- Ft + AFA osszeget
k6teles fizetni.

2. A felek megSllapodnak abban, hogy a szerz6d6s Vlll.1. pontjaban meghatdrozott
a lll.'19 es lV.1 pontban meghatdrozott un. kapcsolodo
szolg6ltat6sok dijat is, igy kUlondsen

dijak magukba foglaljAk

a PROGRAM mukodesi kornyezet6nek teljes korU beSllit6s6t megl6vo,
mtikod6kepes h6lozatban es adatbdzis kezelohoz (nem lartalmazza az
archivdi16 PROGRAM beallitas6t,
a Munlradllom6sokon a PROGRAM teljes korti be5llit5s5t,
az Adatb1zis kapcsolatok teljes k6rri be6llltds6t,
a KezelSk teljes korri oktat6siit,
a Rendsze rgazda oktatdsrit.

rx" A FrzErEsr

relrEreler

1. A V6llalkozo jog,csult a Megrendelonek benyujtani a PROGRAM beUzemel6s6t
kdvetoen, 6s az 1. sz6rnu teljesitesigazol6s ki6llitas6t kovet6en, a v6gleges
haszn6lati jog alapd'rj6rol ki6llitott sz6ml6t legaldbb 3 peld6nyban.
1.1. A V6llalkozo jogosult a Megrendelonek benyrijtani az adott negyed6v utolso
elotti honapj6nak utolso munkanapjdig a fenntarl6si d'rjrol kiallltott sz6ml6t legal6bb 3
p6lddnyban. Csonka negyed6v eset6n V6llalkozo ardnyos vAllalkozitsi dijra jogosult.

2. A Viillalkozo jogosult a Megrendel6nek beny0jtani a PROGRAM oktat6s6t
kovet6en, 6s a 2. szAmu teljesitesi igazolds ki6llitdsdt k6vetoen az oktat6si dijrol
kiallitott szdml6t legalabb 3 peldSnyban.

3. A lVfegrendelo koteles a V6llalkozo 6ltal szabAlyszerrlen benyujtott szAmlAl a
szilmla k6zhezveteletol sz6mitott 30 napon belUl kiegyenliteni.

X. KOTBENEX
V6llalkozo nem szerzod6sszeru teljesitese eset6n k6sedelmi, hib6s teljesitesi es
megh insu16si kotber fizetesere koteles.
1. K6sedelmi kcitb6,r:
1.1.A V6llalkozo k6sedelmes teljesitese eset6n
elfogadja.

1.2

a k6sedelmi kotber ervenyesiteset

A Felek meg6llapodnak abban, hogy a tored6knap tovdbbi egy teljes napnak

szAmlt a kotelezetts6g szempontjabol.

1"3 A kotber mert6ke a program lesz6llit6s, valamint a program telepitese 6s a
program beUzemeldse tekintet6ben 0,5 o/o I nap, de legfeljebb 30 napi t6tel. A
kesedelmi kOtber alapja: a vegleges haszn6latijog alapdija.
A kotber m6ft6ke a program oktat6sa tekintet6ben 50 000,- Ft/nap.
2. Hib6s teliesit6si kcitb6r;
Ha a Vdllalkozo hib6san teljesit, 6s/vagy a Vdllalkozo a Megrendelo dltal kozolt
jotalliisi/szavatoss6gi kifogSst nem szUnteti meg teljes korrien es megfeleloen a
szerzod6sben rogzltett hat6ridon belUl, ugy Megrendelo a hiba elhArltds6ig terjedo
id6tartamra hib6s teljesltesi kotb6rt kdvetelhet Vlllalkozotol, tovdbb6 gyakorolhatja a
hibas teljesltesbol enedo egyeb jogait is, A hib6s teljesitesi kotber m6rt6ke. 1o/o I nap.
A hibas teljesitesi ktrtber alapja: a vegleges haszn6latijog alapdija.
3. MeqhiUsul6si k6'tb6r:
Jelen szerzod6s V6llalkozonak felr6hato okbol bekovetkezo meghi0sul6sa (teljesites
jogos ok nelkUli megtagaddsa, Megrendelo szankcios el6ll6sa vagy felmond6sa

V;illalkozo szerzod6sszeg6se ok6n) eset6n a meghi0sul6si kotber merteke 10 %. A
meghi0sul6si kotber alapja: a v6gleges haszn6latijog alapdija.
4. Kotb6rekkel kapcsolatos eqv6b rendelkez6sek:
4.1. Amennyiben \/6llalkozo Megrendel6 kotberigenyet kifog6solja, koteles ezt
halad6ktalanul, lr6sban megtenni.

4.2" Felek megSllaprodnak abban, hogy Megrendel6 jogosult az esed6kess6 vdlt,
elismefi kotb6rt a nr6g ki nem egyenlitett ellenertekbol levonni, vagy 6rlesito lev6l
ftjAn 6rv6nyeslteni; valamint amennyiben Megrendel6nek a kdtber m6rleket
meghalado klra keletkezik, azt jogosult VSllalkozo fele tov6bbh6ritani. Vdllalkozo
k6teles megteriteni az lltala szerz6d6sszeg6ssel vagy szerzod6sen k[vUl okozott 6s
l\4egrendelo parlnerei es Ugyfelei Sltal jogosultan Megrendelore h6ritott k6rteritest. A
kesedelmi 6s hib6s teljesitesi k6tber fizet6se nem mentesiti V6llalkozot a teljesit6s
alol.

4.3. A kdtberigeny nem 6rv6nyeslt6se, vagy nem hatdridoben torteno 6rv6nyeslt6se
nern jelent jog lemond6st Meg rendel6 reszerol.

XI. SZAVATOSSAG. JOTALLAS

i6till6s:
1.1 A PROGRAM-ra vonatkoz6 jot6ll6si jogok 6s k6telezetts6gek
1. Term6k

a

PROGRAM

probaUzem6nek lezeiftakor kezd6dnek"

l.2"Vlllalkozo a PROGRAM-ra 12 honap jotdllast vdllal.
1.3" V6llalkoz6 vdllirlja, hogy a jot6llSsi kifog6sokat a bejelentestol szamltott ket
napon belUl megvizs;g6lja, 6s a hibaelh6rit6st megkezdi, illetve a hib6s szolgSltat6st,
a Felek 6ltal egyeztetett idopontban, hib5tlanul megismetli.
2. Alkalmazoi (kifejleszt6sre kerUlo) jotallas:

2.1. V6llalkozo garantSlja, hogy az 6tadott kifejlesztett PROGRAM megfelel a
szoftvereket kiser6 1'elhaszn6l6i leiriisoknak (Felhaszn6lo kezelSi dokument6cioban,
6s az Uzemeltet6si cl oku ment6ci6ban fog la ltaknak).
3. Kel16kszavatossi$.
Vdllalkozo szavatolja, hogy a ki6pitendo PROGRAM biztositja:
a PROGRAM dokument6cio szerinti mulkodeset Windows XP
professional m u n kahelyi operdcios rends zeren,
az 6tadott kellekek megfelelnek a klser6 felhaszn6loi
lel16soknak.

3.1 Vdllalkozo a jotallasi hib6bol eredo adatb6zis-s6rUl6s eset6n, a legkesobbi
ment6s visszatolt6se6rl vdllal felelosseget az adatbdzisr6szek helyre6llit6sa
teki nteteben (teki ntettel

a Meg rendelo adatmentesi kotelezettseg6re).

4. Joqszavatoss6g. ioqnvilatkozatok:
4.1 Vallalkozo szavatolja, hogy Megrendelo az ltadott PROGRAM-ra vonatkozoan, a
jelen szerzod6sben meghatdrozott, 6s a teljesltes kapcs6n esed6kes osszes
ellen6rt6k teljes nregfizet6s6t k6vetoen, 6lland6 jogot szerez a PROGRAM
haszn6lat6ra,

4.2 VSllalkozo szavatoss6got vdllal arra, hogy a szerz6d6s t6rgy6t

kepezo
PROGRAM vonatkoz6s6ban harmadik szem6lynek nem dll fenn olyan joga, amely a
PROGRAM Megrendel6 resze16l torleno szerzodlsszeru felhaszn6lds6t
akadAlyoznA, azzal a V6llalkozo a szerzoi es szomsz6dos jogi szabSlyok szerint
szabadon rendelkezik.

4.3 A Viillalkozo kijelenti, a Megrendelo pedig elfogadja, hogy a Vdllalkozo 6ltal
fejlesztett ,,Gordius Integr6lt Onkorm6nyzati Penzlgyi Rendszer" a szerzoi jogrol
szolo 1999. evi LXXVI. tdrveny 1S (2) bekezd6s c) pontja alapjdn felhaszn6loi
szcrftverk6nt, a szoftver altal kezelt adatok, pedig ugyanezen tdrveny 1.S Q)
bekezd6s p) pontja alapjan a szoftver saj6tossSgait k6vet6 elrendeztisi
m od sze 16 n e I

fogva -- adatbitzis ke nt szerzoi j og i ved e lem ben r6szes U

XII.

I

ne k.

A SZERZODES MODOSITASA. MEGSZUNTETESE

1. M6dositis:

1.1 A szerzod6s modosft6sa kdr6ben az alAbbi alakis6gok 6rv6nyesUlnek: Jelen
szerzod6sben szabiilyozottakat csak lr6sban (papir alapI dokumentum), a Felek
c6gszerii al6ir6s6val lehet modositani. Szoban, 16uta16 magatart6ssal vagy ir6sban,
de a szerzod6sl al1iro kepviselo szem6lyektol eltero beoszt6ssal rendelkezo
szem6lyek altal tett jognyilatkozat a szerzodes m6dosit6s6ra nem alkalmas.
1.2 A szerzod6s modositdsa kdr6ben az al6bbi tartalmi megkot6sek 6rv6nyesUlnek:
Jelen szerzod6st a Kbt. elolr6sainak megfelel6en, a kozbeszerz6si eljdrds alapjan
megkotott szerz6ddsek modos[t6s6ra vonatkozo szab6lyok betart6s6val lehet
modositani"

1.3 A Felek meg6llapodnak abban, hogy a kapcsolattarto szemely6nek, vagy a
teljesitesi igazol6s kidllitdsdra jogosult szem6ly6nek, valamint az 1. szAmu
mellekletben megjr:16lt felhaszn6lok adatainak megv6ltoz6sa nem min6sUl
szerzod6smodosit6snak. A Felek rogzitik, hogy a fent megjelolt okbol bekovetkezett
szerzodesmodoslt6s nem minosUl a Kbt. szerinti szerz6d6sm6dosit5snak.

1.4. A V6llalkozo tajekoztatja a Megrendelot, hogy a PROGRAM az intezm6nyek
adatait v6letlenszerfien ellen6rzi, es elt6r6s eset6n a feldolgoz6si mtiveleteket
megtagadja.
2. Alta15nos meqszrintet6s:

Megrendelo a teljesitesig jogosult a szerzod6stol indokolds nelkul el6llni, vagy azt
felrnondani a Vallalkozohoz intezett ir6sbeli nyilatkozat6val, de koteles a V6llalkozo
kirAt megt6riteni. Vdrllalkozot azonban fokozott k6renyhitesi kOtelezettseg terheli.

3. Rendkivtili meqsztintet6s:
3.1 lVfegrendelo jogosult a V6llalkozo srilyos szerzod6sszeg6se eset6n - ir6sbeli
nyiilatkozat6val azonnali hat6llyal - a szerz6d6st felmondani vagy attol elallni.
Megrendelo szempontj6bol erre szolg6lo oknak min6sUl, ha

- a V6llalkozonakfelrohato k6sedelem el6ri a 30 napot;
- a Vallalkozo hib6san teljesit es a hib6t 30 nap alatt nem javitja ki teljes
kortien;
- a Vallalkoz6 it teljesites jogos ok nelkUl megtagadja;

-a

V6llalkoz6 jelen szerzod6sen alapu16 kotelezettsegeit olyan jelentos
m6rtekben megszegte, hogy ennek kovetkezt6ben Megrendelonek a tovdbbi
teljesftes nem hll 6rdek6ben;
- a Viillalkoz(r felfUggeszti a kifizet6seit, ellene joger6sen csod- vagy
felszdmol6si elj6r6st rendelnek el, vagy V6llalkozo legf6bb szerve a tdrsasdg
v6gelsz6molSsiinak, megkezd6s6rol, felsz6mol6s6nak kezdem6nyezeserol
hal6roz;
* a jogszabdlyon alapulo felmond6si vagy elallasi okok fenn6llnak;
-a Vallalkozo bArmilyen modon megt6veszti az Megrendelot, vagy val6tlan
adatot szolg6ltat 6s ez kozvetlen vagy k6zvetett modon sulyosan k6ros hat6ssal
lehet a lenyeges szerzod6ses kotelezetts6gek teljes[t6s6re.
3.2 Megrendelo jogosult es egyben koteles a szerzod6st felmondani - ha szUks6ges
olyan hataridovel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerzod6ssel erintett feladata
elldt6s6rol gondoskodni tudjon

-

ha:

- a Viillalkoz6

kozvetetten vagy kozvetlenUl 25%-ot meghalado tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szemelyis6ggel nem
rendelkezogazdasAgi t6rsas5g, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes
k) pontjaban meg hat1rozott felt6teleknek;

-

V6llalkozo kdzvetetten vagy kozvetlenUl 25%-ot meghalad6 tulajdoni

reszesed6st szerez valamely olyan jogi szemely vagy jogi szemelyis6ggel nem
rendelkezo ga;rdas6gi tdrsas6gban, amely nem felel meg a Kbt. 56. S (1)
bekezd6s k) pontjaban meghat6rozott felteteleknek.

A

Felek meg6llapodnak abban, hogy Megrendel6 a felmonddst kozl6 lev6lben
koteles megjelolni, hogy azonnali hatallyal vagy felmond6si ido kozbeiktat6sdval
klvanja a szerzod6st megszUntetni. A fentiek szerinti felmond6s eset6n a Y1llalkozo
a szerzod6s megszrin6se elott m6r teljesitett szolgaltat6s szerz6d6sszeru penzbeli
ellen6rt6k6re jogosu lt.

4. ElszimolSs:
Arnennyiben a szerz:od6s annak teljes korri teljesit6se nelkUl szrinik meg, fgy Felek
kotelesek az elszAnrol6s 6rdekeben egym6ssal szembeni igenyeiket haladektalanul
felm6rni 6s egyeztet6st kezdem6nyezni. A Felek meg6llapodnak abban, hogy az
egyeztetesek sor6n fUggetlen szakertot vonnak be, amennyiben az elsz6mol6si
osszeget nem tudjdk kolcs6nosen elfogadni. A V6llalkozo kijelenti, hogy a fUggetlen
szakert6 szAmAra Uzleti konyveibe, szerzodeseibe betekint6st enged a jelen
szerz6d6ssel osszefU ggesben.

Amennyiben

a

szerzod6s megszUntet6s6re V6llalkozonak felrohato s0lyos
szerz6d6sszeg6s miatt kerUl sor, fgy ilyen esetben VSllalkozonak csak a m6r
elvegzett munkdk elsz6mol6s6ra lehet igenye,

XIII. A FELEK EGYUTTMUKODESE
1. A Felek kdtelezetts6get v6llalnak arca, hogy jelen szerzod6s hatdlya alatt
folyamatosan egyUttmrikodnek. Ennek keret6ben kello id6ben t5j6koztatjSk egymdst
a jelen szerz6d6sben foglaltak teljesft6se mellett minden olyan k6rd6sr6l, amely a
jelen szerz6d6s teljesitesere kihat6ssal lehet.
2. Felek kozotti kapcsolattartok, 6s el6rhetos6geik:
Szombathelv Meqvei Jogu Vdros Onkormanyzata r6sz6r6l:
P6nzUgvi szakmai

kapcsolattarto:

c[m:
telefonsz6m:
e-mail

mobil

sz1m:

Infsllnatikai szakma

kapcsolattarto:

Steger G6bor Kozgazdasdgi es Ad6 Osztdly
vezetoje
stessrgah-e;@sZqmhathely.hu
06-94/520-168
30-916-6641

Keringer Zsolt Informatikai

6s

Infokommunik6cios lroda vezetoje
keringe"j@,qao_mbgthely.ilJ
06-941520-221

cim:
telefonszdm:
mobil sz6m:
e-mail

30-740-6943

Korend Rendszerhaz Kft. resz6r6l'.

Kapcsolattarto;
cim:
telefonsz6m:
mobil szdm:
Kapcsolattarto:
e-mail c[m:
telefonsz6m:
mobil szAm:
e-mail

Marj6nn6 Marton Emoke
ma(qn,emq@kqrc*nd.hU
06-341302-480
20-248-4269
Kozma L6szl6 Ugyvezet6
koznna*[aS*49@Kglend,hU

06-341302-480
2A-499-9209

azda'.
rendszergazda'.

2.1 Megrendelo r6sz6rol, penzUgyi szakmai rendszerg
Megrendel6 r6szerol informatikai

2.2 AVallalkozo

r6sz6r6l:

St6ger Gdbor
Keringer Zsolt

Kozma Ldszlo Ugyvezeto

3. A Megrendel6 r6sz6rol a teljesitesigazolds kiallit6s6ra a Kdzgazdas6gi es Ado
Oszt6ly vezetoje, valamint az Informatikai 6s Infokommunik5ci6s lroda vezetoje
egyUttesen jogosult.

4. A fent megnevez:ett k6pviselo szem6lyenek vAltozAsArol a Fel koteles a mSsik
Felet haladek nelkUl, de legk6sobb of munkanapon belUl 6rlesiteni.

5. ,A kepviseleti jogosults6g nem terjed ki a szerzodes modoslt6s6ra, illetve olyan
utasit6s 6tadds-6tv6tel6re, amely kozvetlenUl vagy k6zvetve a jelen szerzod6s
modoslt6s6t ered m6nyezn6.

6, A Megrendel6 meghatdrozhatla a V6llalkoz6 munkav6llal6inak irat-betekint6si,
inform6ciohoz va16 hozzAf6r6si, g6pkezelesijog6t, amely meghat6rozlsl a V6llalkozo
koteles munk5ja v6gzese sor6n figyelembe venni.

XIV.

VEGYESRENDELKEZESEK

1. Szerz6d6s hat6lva:
1.1 Jelen szerzod6s mindket Fel altali alAirAs1nak napjan lep hat6lyba.
1.2 A szerzod6st a felek hatdrozott idore, 2017.december 31. napjaig k6tik.

Z. Bir6sdqi kikdt6s:
Felek jelen szerzodesbol eredo esetleges jogvitaikat elsosorban tdrrgyal6sos 0ton
kotelesek rendezni" Felek a polg6ri perrendtarl5srol sz6lo 1952. evi lll. tv" 41. $-a
alapjdn meg6llapodnak abban, hogy a szerzod6sb6l eredo jogvit6k elbir6l6sa
kapcsSn alSvetik magukat - hat5skorl6l fUggoen - a Szombathelyi J6r6sbiros6g vagy
a Szom bathe lyi To rv6 nysz 6k kiz1r olag os i letekess6g 6 nek.
I

3. A Felek megdllap,cdnak, hogy a jelen szerzodesbol eredo bdrmely jogvitajuk miatti
birosdgi vagy hatosdgi elj616snak nincs halaszto hat6lya V6llalkozo szerzod6s
szerinti teljesitesi kdtelezettseg6re.

4. R6szleges 6rv6nvtelens6g:
Felek meg6llapodnerk, hogy amennyiben jelen szerzod6s b6rmelyik rendelkez6se
utobb 6rv6nytelennek min6sUl, a szerzodes tdbbi r6sz6t 6rv6nyesnek tekintik, kiv6ve,
ha Felek a szerzod6st az 6rv6nytelen r6sz nelkUl nem kotott6k volna meg.
5. Joqr6l valo lemond6s hi6nva:

Jelen szerzod6sben foglalt b6rmely jog k6sedelmes 6rv6nyesit6se, illetve
erv6nyesites6nek elrmulaszt6sa nem jelenti a jogok 6rv6nyesiteserol valo lemond6st,
illetve valamely jog reszleges vagy kizArolagos 6rv6nyesit6se nem z*rja ki a tobbi,
illetve a fennmarado jog 6rv6nyeslteset.
6. Titoktart6s:

Jelen szerzod6s al6ir6s6val V6llalkozo kotelezi magSt arra, hogy a szerzod6s
teljesltese sordn tudom6s6ra jutott adatokat, inform6ciokat, Uzemi es Uzletpolitikai
esem6nyeket 6s/vagy szem6lyekre vonatkozo vedett adatokat / a tov6bbiakban
egyUttesen: adat(ok)/ Uzleti titokkent kezeli. V6llalkozo szerzod6s teljesitese sordn
tudom6s6ra jutott adatokat harmadik f6lnek nem adhatja ki, azokal csak a jelen
szerzod6s teljesit6s6hez szUks6ges m6rt6kben haszn6lja. V6llalkozo ennek
megtart6sd16l a feladatok ell6t6s6ban kozremfikodo munkat6rsai, alv6llalkozoi,
teljesit6si seg6dei tekintet6ben is koteles gondoskodni. Az inform6ci6k 6s adatok

uzleti titokkent tort,Sno kezel6s6re vonatkozo kotelezettseg

a V6llalkozot

jelen

szerzod6s lejaratdt kovet6en is korliitlan ideig terheli.

6.1 A Megrendelo a jelen szerzod6s elfogadds6val, a V6llalkozo titokv6delmi
jognyilatkozata birlokdban, 6ltal6noss6gban hozzAjArul, hogy elemz6s/hibakeres6s
c6lj6b6l a Megrenrjelo adat6llom6nyait r6szben, vagy eg6szben a V1llalkozo
rendelkez6s6re bocsStja, adatszerver6re interneten keresztUl feltoltse, vagy mds
ad athordoz6n elj uttassa/6tadja.
6.2 A V6llalkozo k6llelezetts6get vallal arra, hogy az ftadott/dtvett adatokat a jelen
szerz6d6sb6l folyo, meghat6rozott feladat sikeres elv6gz6se ut6n - kUlon keres
nelkUl - v6glegesen tdrli a saj6t szdrmltog6pes rendszer6b6l, illetve azok
adathordozojdt megsemmisiti, 6s ennek tenyet a Megrendelo k6pviseloje r6sz6re - a
szerzod6sben meghat5rozott feladat szerzod6sszerri teljesitesetol sz6mitott 15
napon belUl - ir6sban bejelenti.
7. Szerz6i ioqok:
7.1. A Vdrllalkoz6 kijr=lenti, a Megrendelo pedig elfogadja, hogy a Felek k6zott kotott
felhaszn6ldsi szerzodes - dsszhangban az idezett szerzoijogi torveny Vll. fejezetevel
-, az adatb6zis tadalm6hoz vala hozzAf6resre (adatlehiv6s, megjelenit6s), valamint
az adatbAzis tartalrndnak (adatok) rendeltet6sszerrj felhaszn6l1sAhoz szUks6ges
cserlekm6nyek elvdrgz6s6re (adatok feltolt6se, azokkal a PROGRAM adta
lehet6s6gek keretei il<ozotti mriveletek elv6gz6se) jogositja fel a Megrendel6t.

7.2" Az adatb6zist l<ezelo sz6mltogepes programalkotdst, azaz a PROGRAM-ot a
vAllalkozo a Megrenrlelonek, a vonatkozo jogszab6lyok figyelembe v6tel6vel bocs6tja
rendelkez6s6re, igy a Megrendelo jogosults6ga nem terjed ki a PROGRAM, valamint
az adatb1zisnak a t0bbsz0roz6s6re (kivetelt k6pez ez alol a rendszeres adatment6s,
gyakorlokornyezet elo6llitdsa), modoslt6s6ra, ifidolgozdsdra. Amennyiben
Megrendelo a V6llalkozo ezen - hivatkozott torv6nyek dltal vedett - jogait megs6rti,
ugy tudom6sul veszi, hogy a V6llalkozo, az f,ltala vSllalt kell6kszavatossdgi, 6s
jotallSsi kotelezettseg teljesit6s6nek a tov6bbiakban nem tud eleget tenni.

7.3.

A Megrendel6

v6llalja, hogy

a szerzoi jogok megs6rteset

elkerUlendo, a
PROGRAIVI 6s/vagy adatb6zisa m6dosit6sa, testre szabdsa, kUlso rendszerhezvalo
illeszt6 felUlet k6szitr-.se ir6nti igenyetkizArolag a V6llalkozoval vegezteti.

8. Szombathely

Melgyei Jogu V6ros Onkorm6nyzatAnak mindenkor hat6lyos, a
kotelezetts6gv6llal6s;i, utalv6nyoz6si 6s 6rv6nyesit6si elj6rdsrol szolo
polg6rmesteri utasitiis alapjan az onkorm6nyzat kiadSsi eloirAnyzatai terh6re a
polg6rmester, vagy az {ltala lr6sban felhatalmazott szem6ly v6llalhat kotelezetts6get.

9,

Viillalkozo kijelenti, hogy nincs olyan fUggoben levo kdtelezettsege vagy
erdekkoreben levo m6s korUlm6ny, amely kedvezotlenUl hathat a jelen szerzod6sben
foglaltak 6rvenyess6g6re, teljesit6s6re vagy sajat teljesit6si k6szs6g6re, illetve
k6pesseg6re.

10. V(tllalkozo ezriton is megerositi minden kozbeszerz6si elj6r5s sor6n tett
nyilatkozat6t, tov6bb6 felel6ssege tudat6ban kijelenti, hogy azok tarlalma es jelen
szerz6d6s koz6tt ellentmondds nem 6ll fenn.

1'1. V6llalkozo kotelezetts6get vdllal, hogy targy szerinti munk6val kapcsolatos
tev6kenys6ge sordn a Megrendel6 6rdekeit messzemenoen szem el6tt tadja 6s
Megrendelo erdekeit s6rlo elonyoket, jogokat nem szerez.

12. V6llalkozo kepviseloje kijelenti, hogy V6llalkozo k6pviselet6re 6s a jelen
szerzod6s allirAslra megfelelo jogosults6ggal rendelkezlk azzal, hogy az ezzel
osszefUgg6sben felmerUlo k6rokert a polgdri jog szabAlyai szerint felelosseggel
tartozik Megrendel6 fe16.

Jelen szerzod6st

a

Felek elolvast6k, azl kdzosen 6rtelmezt6k,

6s

sajat

elhatArozAsu kb6l, m i nden befoly6st6l mentesen, m int Ugyleti akaratukka I m i nden ben

megegyezot irtdk alii.

Kozma L1szlo

ivadar

6rmester

Ugyvezeto

Megrendelo k6pviselet6ben

V6llalkozo k6pviselet6ben
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