VALLALKOZASI SZf,]RZODES

Amely 6trej ott e gy rdszr ol:
Szombathely Megyei Jogri V6ros Polgfrmpsteri Hivatala
sz6khely: 9700 Szombathely, Kossuth L. u" 1-3.
banksz6mla szhm: | 09 18 0 0 I -00 0 0 0 129 - l7 260008
sz,6ml av e zeto p 1nzintezet : Un i cre d it B ank HtJngaryt Zrt.
acl6sz6m: 15421131 -2-18
k4pviselet6ben elj6r: Dr. K6rolyi Akos jegyz6
a tov6bbiakban, mint Megrendel6,
I

m6sr6szr6l a:
C6g neve: Geoview Systems Kft.
sz:dkhely: 1037 Budapest, Kir6lylaki u. 63.
acl6sz6m: l0 5 433 59 -2-4 |
bankszAmlasz6m :

1

0

80002 1 -000000

0 1 -337 7 ll

024

kdpviselet6ben elj6r: Farkas Ferenc Zoltitn
a

tov6bbiakban. mint Villalkoz6.

a tovSbbizLkban egyiittesen,

1.

Szerz6d6s

mint Felek kozott alulirott napon

6s

helyen, az alilbbi felt6telek mellett:

t6lgya:

Szornbathely Megyei

Jogf V6ros

Mriszaki

Tdrinformatikai Rendszereinek iizemeltet6si

es

tov6bbfej leszt6si feladatainak ell6t6sa.

2.

Aszerz6d6st alkot6 dokumentumok:

mi
,,Szo
iizem

2,1 Megrendel6,

(tov6bbiakban:

Kbt.) alapjhn

tdrinformatikai

rendszereinek
zerzdsi eljhrhst
(tov6bbialcban: ,,kozbeszerzesi elj6r6s") inditott. V6ll4lkozir, mint aj6nlattevo a kozbeszerzdsi elj6r6sban
r6sztveff,6s figyelemmel arra, hogy Megrendelo a !6llalkoz6 ajhnlatffi fogadta el nyertes ajhnlatkdnt,
Felek jelen kozbeszerzdsi szerz6ddst kotik egym6ssal.

2.2 Felek rogzitik, hogy teljes megrillapod6sukat nen kizhr6lag jelen szerzod6s tcirzsszcivege
tarlalmazz:a. A beszerz6si elj6r6s sor'6n keletkezett iratokat irgy kell tekinteni, mint arnelyek a jelen
szerz6d6s elv|laszthatatlan rdszeit kdpezik, azzal egyyttt ol.yasand6k 6s 6rtelmezendok.

3.

A feladat miiszaki tartalma:

Az izemeltetdsi 6s tov6bbfeileszt6si feladatatok

thmos.atitsa

az

al6.bb felsorolt rendszerelemekre

vonatkozik:
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Tdrk6p 6s adatbfzis-kezel6 szoftver

(MAP 3D)

Az Autddesk MAP3D Szombathely Megyeri Jogri V6ros

Mriszaki T6rinformatikai rendszer6nek t6rkdp-,
adatb6zis-kezelo rendszergazdai szoftvere,

Az

6s

ebben

elkdszitett 6s frissitett adatb6zisok keriilnek oublik6l6sra
apGuide tdrkdpszerver alkalmazilsaival.

A

szoftver

alkalmap adatb6zisok elk6szitds6re, ellenorz;6s re, tovhbbh
speci6liq t6rinformatikai feladatok ell6t5s5ra.

2.

T6rk6pszerver(MapGuide)

Az Airtodesk MapGuide Enterprise 2011 a
t6rinforrir,atikai rendszergazdai eszkozcikkel k6szitett
grafikus 6s az SQL adatb6zisok publik6l6 tdrkdpszerver
eszkozei Ennek felh aszn5lSs6val k6sziilt el Szornbath ely

MfV Tdrinfolmatikai Rendszer6nek felhasz;n6l6i feliilete

6s egyedi funkci6i. A publikSlni kiv6nt adatok
feldolgdz6s6t 6s a megjelenit6si bedLllit6sokat a
Map Gui de ny i lt

3.

Szombathely MJV Mriszaki
Tdrinformatikai Rendszer
alkalmazhsa

for6sk6df alkalma

zhs

ai ke:zelik.

Egyedi funkci6kkal bovftett publikrici6s feltilet
(Szomb4thely Tdrinformatikai Rendszer Alkalmaz6s),

amellyef

a

felliaszn6l6k el6rik

a fenti

rendszer-

ds frissitett tdrkdpeket 6s
adatb6zisokat, tovilbbh a rendszerbe integr6lt
alkalmazrisokat. A ktilso szakrendszerekkel val6
eszkdzo[kel k6szftett

k6tir6ny[r

ad

atkapcsolat biztosit6sa egyedi azonosit6val,

vagy a frelyrt{zi sz6m, mint azonosit6 felhaszn6l6s6val
tort6nik:

4"

Szombathely MJV Mriszaki
Tdrinformatikai Rendszer
alkalmazhsa az
szerveren

e-

s

avari a.hu

Az e-savaria.hu szerverre telepitett t6rk6ps:lerver, amely
az onko

1m 6n y

zat i gy intdzo i szhmhr a fej

Ie s

:ztett Mris zaki

Tdrinformatikai Rendszer szrikitett funkcionalit6sir

ds

Alapveto celja

az

adatb6zils-megjelenito m6solata.

cinkormrinyzat grafi kus mriszaki alap-nyilvSntart6sainak

t6rinformatikai megjelerritdse a
www.szpmbathely.hu por16lon. Az alkalmaz6s a
megjelehitenclo grafikus adatb6zisok, 6r; az |llami
alapada(ok SIQL adatb6zishnak a m6solatj adatbinisait
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Rendszerelem megnevez6se

5.

Fal<ataszter alkalmazhs

Lefrds

Szomba]thely lcdzteriileti

f6inak

derrdrol6giai

nyilvfin\aftilsa, on6ll6 webes alkalmazhs, Alapvet6 cdlja

a

f6kk4l kapcsolatos fenntart6si 6s egyeb kezeldsi

feladatok tdmogatilsa. Integr6lva yan a tdrinformatikai

Az alkalmaz6s

rendszetrel.

a t6rinformatikai rendszerrel

egytitt fkiviilr6l is el6rhet6 a megfelel6 jr:gosults6ggal

az XHivatal webes eldr6s6n
igy biztositja a nyilvhntart6sok naprakdsz

rendelkezok szilmhra
keresztiil,

vezet6s<it 6s el lenorz6 set
fe

6.

Cimnyilv6ntarths alkalmazts

a szetzoddsben

nneshathr

ozotl

ladatok ellfths itr a.

MfV on6ll6, helyrajzi

Szomba thely

cimnyil, r |ntat1o

ren

dszere.

a

szdtmhoz kdtdtt

fakataszterhez hasonl6an

r is indithat6 webes alkalmazhs. Feladata a
t6rinforr natikai rendszerben torl6no keres6si,
cinS.ll6ar

kcirzetes itdsi

6s egy6b tematikus-t6rk6p k6szit6si 6s

nyilv6nt art6si

feladatok

tdmogathsa.

Inte916l' / a v alt a t6rinformatikai rendszerrel.

7.

Korzetkezelo alkalmazhs

A

Cim nyllv|ntartds alkalmaz6sban

felhaszn 6lva,
6tfeddse

k

ke:relt

cimeket

foldr6szletek csoportk6pz:dsdre,

azaz

n6lktili tombcjk kialakit6srlra (korzet),

ds

ezekb6l kepzetl tov6bbi korzetek kdpzdsdrre alkalmas.
Inte916l, la van a Ternatikus t6rk6p keszito alkahnaz6ssal
6s a t6rir rform atikai rendszerrel.

8.

Tematikus-tdrk6pk6szito
alkalmazds

Altal6nc ,s
amely

e1 ry

alapadat

cdlt tematikustdlkdp keszit6

alkalmaz|s,

diriamikus grafikus objektumhalmaz az |llami

ok

adatb6zis6t felhaszn6lva.

A

korzetkezel6

alkalma; z6s sal kdszitett korzetek felhaszn6l6s6val kdsziil,

a

terna

tizil|s pedig minden

esetben

a

poligon-

halmazokhoz rendelt, valamely leir6 adat alapjSntorldn6
szinezds 6b6l

6s feliratoz6s5b6l 6ll. Megjelenit6se

t6rinforr n at i kai rend s zer alkalmazfnban tcirtdnik

9.

Tdrfigyel6 kamer6k alkahnaz6s

a

"

Szombatlrely v6ros kdzigazgathsi rendszer6n

beliil,

kdzteriilpteken elhelyezett tdrfigyel6

kamer6k

alapadatlpil, grafikus megjelenit6s6t

6s

a

lekerdezds6t
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Rendszerelem megnevez6se

Leirds

biztosit6 alkalmazhs. Megjelenitdse a td,rinformatikai
rendszer alkalmaz6sban tortdnik.
10.

S

zakrend szeri adatok t6mo gat6sa

(grafikus adatb6zisok)

1.A

Te ,lepiil6srendez6si

Terven belilli Szab6lyozdsi

Tervlap :k fellraszn6lSs6val k6sztilo grafikus adatb|zis,

a Mriszaki Tdrinformatikai

amely

Rendszer

alkalma zhsban dn6ll6 tdrk6pkdnt jelenitjtik meg, (DWF;
sDF),

l

al

kommun6lis feladatell6t6st

Forgalo nirrinyit6si

adatok

6s

segfto

tartalmak grafikus

megjele nitdse. (SDF)

3,Ak

ommun6lis feladatell6t6st segito zoldfeliiletek

fenntaftr is6t

6s

kezel6s6t thmogato Zoldfeliileti

nyilv6nl art6s grafikus megjelenitdse. (SDF)

4. Atenretok kommun 6l i s feladatellilths 5t s e gito Temet6
fenntarti isi teniileti kategori6inak grafikus adatait ds f6it
rnegjele nito nyilv6ntaft6s, (SDF)
5.

A kon r mu n 6 I i s f eladatellStilst t6m o g at6,

irdetm6nvek nvilvAntart6sa.

A

a Ko

zterij I eten

Kommun6lis

rendszet 'be integr6lt ny ilv fintarths. (SDF)

6. A1 'cjbblettarlalom az |llami alapadatokon feliili
grafikus adalbhzis, az 6llami alapadatokkal egyi.itt
rigyneve

zetL ,,Miiszaki alaptdrkdp" t6rk6pet

alkot,

a lekdrdez6s 6s megjelenit6s gyorsit6sa
6rdekdb rn tlle-cache kdpgener6lSs felhasznilIfsflal
amelyet

jelenit n reg a Mfi szaki T6rinformatikai alkalmazris.(SDF)

7. ALe:dfelv6telek (Az egyes l6gifelvdtelek 6s ortofoto
k6psoro: zatok

tdrinforr nati

ka

tile-cache gener|lt megjelenitdse

i alkalmazhsb

a

an..

B.AKo znu szafa$_atApp{atar: A

kcjzmiis zolghltatol<

kcizmrin yllv ilntaftflshnak grafikus alapadatai, ilTetve az
6nkorm:

tnyzat kezel6sdben ldvo

Csapad6kcsatorna

szakilg i grafikus adatai megj elenitdse a t6rinformatikai
rendszer ben.

(SDF)

karbante rt6sa sor6n

A

felsorolt grafikus adatb6zisok

az egyes Szimb6lurn

adatthblilk

vftltozhsainak a tilmos.atSsa.
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Azizemeltet6si ds fejlesztdsi feladatok alatt az alilbbi elemeket kell drteni:
- Rendszerfeliigyelet

-

4.

R,endelkezdsre 6ll6s
Fejlesztdsi feladatok kezeldse

Helyszini jelenl6t (id6 intervalluma
Lehivhat6 tan6csad6i kapacit6s
Adatkezel6sifeladatokt6mosat6sa

6s

idota(arna)

A szerz6d6s 6ltal6nos felt6telei:

4.1 A szerzod6s teljesit6s6nek a kezdete: szerz6dbs al6ir6s6nak nap16t6l
4.2 A szeruoddst teljesitds6nek a v6ge:

2018, december 31 .

43 A szupport dij osszegdt a Felek nett6 1 1.017 .125 forint
jelolik meg. A feladat SZJ szhma:12.20.
4.4

A
ki

* AFA :

szerzodo Felek a teljesit6s idotartamSra t6maf5i,lel6soket,
a feladatok koordin6l6shra, a munka irfnyithstfa.

brufi6

13

.991.7 49

Ft osszegben

mint egyszem6lyi feleloscjket neveznek

A Megrendelo reszerol Keringer Zsolt; InfQrmatikai, Min6s6gtigyi 6s Gondnoks6gi Kabinet
vezetoje

A V6llalkozo reszerol: Moln6r B61a; Projektvezeto

A t6mafelel6sok kotelesek a teljesitest akad6lydz6 kiirtilm6nyekrol egym6st lraladdktalanul rovid
fton (telefon ds e-mail) drtesiteni 6s kezdem6nypzni a sztiksdges intdzkeddseket. A t6mafelel6scjk
szem6lydben torldno v|ltozhsrol a Felek ir6sban prtesil.ik egym6st.

45 Amerrnyiben a szerzod6s sor6n olyan kori.ilm{ny 5itl el6, amely a Y|llalkozot akadillyozza a
teljesit6sben, a V6llalkoz6 haladdktalanul kcjtelps irdsban 6rtesiteni a Megrendelot a kdsedelem
tdnyerol, ok6r6l ds v6rhat6 elhirz6d6s6r6l. Az 64esit6s elmulaszt6s6b6l eredo k6rok a V6llalkoz6t
terlrelik. A kdsedelernrol val6 szab|lyszert 6rtesit6s azonban a V6llalkoz6t a felel6ss6g
(kcitbdrfizetdsi, k6rtdrit6si kotelezetts6g) al6l nerh mentesfti, kiv6ve, ha a k6sedelem neki fel nem
r6hatri okb6l kovetkezett be.

5.

Megrendel6 feladatai:

5"1

Elosegiti 6s feltigyeli a szupport feladatokat. Biztbsitja a Polg6rmesteri Hivatal szeru<>ddsteljesitdse
szempontj6b6l drintett irod6in dolgoz6 szakeqrberek - el6re egyeztetett id6ponrtban tortdn6 el6rhetos6g6t (megbesz616s, egyeztet6s, oktat6s, sib.), a felmeri.il6 szakmai kdrddsek megv6laszol6sa

6s a feladatok elv6gezhetos6ge cdlj6b6l. A Pollrirmesterj Hivatal szakembereinek, a sztiks6ges
hardvernek, szoftvernek 6s adatoknak nem, va$y nem megfelel6 rendelkez6sre 5ltl6s6b6l ad6d6
k6sedelmes teljesit6s6rt, azaz a Megrendelo dldekkor6ben a fenti okokb6l elo6ll6 kdsedelem
kovetkezt6ben az esetleges hat6rido m6dosit6sokfrt Megrendelo a felelos.

52 Koteles a V6llalkoz6 6ltaliltadott adathordoz6kaX gondosan 6s biztons6gosan kezelnii, nem jogosult
azok t.artalm6t me gv 6lto ztatni.

5.3

A

rerrdszeradminisztr6ci6 elv6gzesehez tdvoli \'tozz6f6r6st biztosit a Megrendelo a Yiilalkoz6
rdsz6r'e adott fix IP cimen, adott pofton 6s adott protokollon keresztiil, amelyek konkr6t adatait a
Felek j egyz6kdnyvben

r

o

gzitik.

5.4 A Megrendelo v5'llalja, az oktathsi feladatok elvpgz6s6hez ahelyiseg biztosit6s6t 6s az oktatand6
szemi>ly zet rendelkezd sre 6l l6s 6t

e

lozete s e gyeztf td s szeri nt.
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6.

Vfllalkoz6 feladatai:

61

A
ne

6"2

V6llalkozo feladata az 1. pontban defini6lt feladatok elvdgzdse, melyre

osszess6g6ben

gyed6vente 83 munka6ra m6rt6k6ig biztosit el6forrrist a Y illlalkozo.

Y|llalkozo a feladat elv6gzese sor6n biztositj! a Programrendszer iizembiztos 6s folyamatos
mrikcidds6hez szi.iksdges thmogatilst, amely a Megrendelovel egyiitlmrikodve lehetovd teszi a
Pro gramrend szer fo lyamato s magas

s

zinvonahi

f en de I kez6

s

r

e

it116sht.

Ezen beliil:

a.

rendszerfeliigyeletet biztosit, mely sorSn a Programrendszer felhas;zn6l6s6val 6s
iizemeltet6sdvel kapcsolatos k6rd6sekben thjekazotL, sziiksdges ds el6gsdges szemdlyzet
f(
delo sz64thra, ds hatekonyan kcizremrikcidik a felmertilt
p

b. jt

c.

d.

e.
f'

bejelentelt hibdkat a hiba besorol6s6nak megfelel o ido alatt;
vdgrehajtja a Programrendszer Megrendelo 4ltal igdnyelt fejleszt6seit, ennek sorhnkidolgozza
6s alkalmazza a

megfelell vfitoz6skeze16si dlj6r6sokat;

gondoskodik ajelentosebb V6llalkoz6i releafe v6ltoz6sok (verziov|ltitsok) eset6rr aMegrendel6
felhaszn6l6i ds iizemeltetdi 6llom6ny6nak oktat6s6r6l, elvegzi az ir6nyact6 jogszab6lyi
rendelkezdseknek megfelelo m6don 6s hat6ridoben a felhaszn6l6i 6s i.izemeltetoi k6zikdnyvek,
egydb dokument6ci6k aktualizftl6sdt, s azok egy p6ld6ny6t a frissitett verzi6kkal ergytitt eljuttatja
Megrendelo r6szdre;
Megrendelovel egyeztetett id6pontban, negyeddvente I alkalommal, alkalmank6nt B 6ra
idotartamban szemdlyes helyszini szakmai kqnzuh.6ci6t biztosit;
etrektronikus hibajelento rendszert izemeltpt, arnelyhez a Megrendelo 6ltal meghat6rozott
s:rem6lyek szhrnhr a hozz6ferest biztosit.

6.3 A V6llalkoz6 nenr v6llal feleloss6get:
a. valamely nem specifik6lt c6l tekintet6ben,
b. abban az esetben, ha a Programrendszer p6rmely rn6s, a mtiszaki specifik6ci6kban nem
meghat6rozott szSmit6stechnikai, informatikai tenn6kkel val6 - aY6llalkoz6 el6zetes ir6sbeli
hozzhjhrul|sa n6lktil elvegzett - osszekapcsol6sa vagy megvilltoztatSsa, ilyen tenn6k telepitdse
lrib6s mtikod6st, mtik6d6sk6ptelens6get, roml6 teljesitmdnyt, szem6lyi s;driil6st, vagy
tulajdonban, illetoleg a Programrendszerbgn felldpo kdrt okoz, s az nem a Yhllalkoz6

c.

ma gatarf,ils ftr a v ezethetb v i s s z a,
hib6s adatok haszn6lat6b6l, azok alapjfn hibhs ko,retkeztet6sek levon6s6b6l, az eloir6sokt6l 6s
a rendeltet6sszerti haszn|lattol elt6r6 rniikodletdsbol eredo kSrokdrt, ha azok nern aYilllalkozo
m agatarthsdra vezethet6k v i s sza,

d. a

Programrendszerben v6grehajtott illetdktelenL 6s/vagy szakszenitlen v6ltoztat6sokb6l,
specifikSci6n kivtili anyagok hasznillathb6l eredo azon k6rok6rt, amelyek nem VSllalkoz6

e.
f.
g'

m agataftils 6r a v e zeth etok v i s s za,

a Programrendszert6l 6s n azzal kapcsolatban nyfjtott szolg|ltatilsokt6l fiigge,tlen terv ez6 s i,
anyag- 6s gy6rt6si hib6k6ft 6s azazokb6l ere{6 k6rok6rt,
elh6rithatatlan kiils6 tenyezok (pl.: tizvesz, filviz,6ramszi.inet, stb.) eset6re,
amennyiben a Megrendelo a szhmithstechnilkai kornyezetre vonatkoz6 iizemeltetdsi el6ir6solc
betart6s6t elm u lasztj a.

64 A Vdllalkoz6 a maga ds alv6llalkoz6ja tekintetpben szavatossSgot vdllal az6rt, h<>gy az illtaluk
6tado11 rendszereken, illetve szellemi termdkekeii rajtuk kiviil6ll6 harmadik szem6lyeknek nincs
olyan joga, ig6nye, mely a Megrendel6 szerzodlsszerft hasznillatht akadfiyoznil, kctrl6tozn6 vagy
kizdrn6.
6.5

A

szerz6dds sor6n a Megrendelo rcszerol felmdrillo, olyan elemre vonatkoz6 fejlesztdsi igdny,
amelyet a Programrendszer nem taftalmazott,6s, amelynek Programrendszerbe valobeepitese az
onkorm6nyzati munka szab|lyszeni elv6gz6s6nek szempond6b6l nem indokolt, kiildn meg6llapod6s
thrgy6t k6pezi.
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7.

X'izet6si, elszfmol6si kiitelezetts6gek:

7.1

A Felek

reszsz6ml6z6sban Sllapodnak meg, Sp6rnla benyfjt6s6ra csak

a Y6llalkoz6 jogosult.

SzfimlilzSs negyed6vente torfdnik. V6llalkoz6 a Nzftmllt kciteles legk6sobb a negyeddvet kcivet6 h6

10. napjSig (amennyiben ez nem munkanap, a ltcjvetkezo rnunkanapig) benyrijtani,, A szftml6z6st
megelozi 6s a szSml5hoz csatoland6 a V6llalkoz6,6ltal a Megrendel6 kapcsolattartojareszere postai
itton (vagy szem6lyesen 6tadott) ki.ilddtt st6tuszjolent6s szab6lyszerileigazol6sa, mely tartalmazza

a folyamatban l6v6 ,,Szupport iigyek" list6j6t ds az elmfilt id6szakban lezilrt ,,szupport iigyek"
list6j6t, Sz6mla akkor bocs6that6 ki, ha valamennjri st6tuszjelentds visszaigazollstkapott 6s azokban
kifogds nem szerepel,

7.2

A

sz[mla teljesitds6re negyed6vente (teljesites igazol6sa ut6n) ut6lag, annak 6s melldkleteinek

hirinytalan k6zbesitds6t kcjveto 30 napon beltil 6tupal6si megbiz6ssal kertil sor Vdllalkoz6 1080002100000001-33777024 sz. szitml|jhra. A sz6mlakifgg6st aklzhezvltelt6l sz6mitott 5 napon beltil lehet
ir6sban rnegkiildeni.

7.3

A

szdmla kifizetds felt6tele, hogy a szfrmla jogo:;ultja a kifizetds id6pontj6ban szerepel a
koztartozhsmentes ad6z6i adatbhzisban, vagy,,{gytittes adoigazol|st" nyrijt be a szftmlakifizeto
rdsz5re Azadozhs rendj6rol s26162003.6vi XCII. torveny 361,{ $-a szerint. Azalvfilalkoz6ir6sz6re
a fenti t|jekoztaths kiad6sa ds a kifizetdsekndl ajqgszab|ly 6rv6nyesit6se azYfllalkoz6 feleloss6ge.

7.4 AMeryrendelo fizet6si kdsedelme eset6n a Ptk. 6:155. $ szerinti k6sedelmi kamat megfizetds6re
kciteles.

7.5 Av6llalkoz6i sz6mla benyfjt6s6hoz sztiksdges sfakmaiteljesitds igazollsfira Megrerndel6 reszerol
Keringer Zso7t, az Informatikai, Minos6gtigyi 6s GondnoksSgi Kabinet vezetoje jogosult.

8.

A szerz6d6s meger6sit6se (kiitb6r):

8.1 Felek meg6llapodnak abban, hogy a V6llalkoz6 a felel6ss6gi kor6ben tartoz6 ok miatt tortdn6
k6sedelmes teljesit6s esetdn koteles k6sedelmi kqtb6rt frzetni. A k6sedelmi kdtbdr mdrtdke naponta
25.000 Ft (megaj6nl6s szerint), legnagyobb 6r1dkp 30 uapi tdtelnek megfelelo cisszeg.
8.2 Felek rogzitik, ha V6llalkoz6 a feleloss6gi kor6bd taftoz6 ok miatt hibSsan teljesit, ri65y Megrendel5
hib6s teljesit6si kotbdrt kcjvetelhet V6llalkoz6t6l,|hathridolejiltfltkcjveto napt6l. A trib6s teljesft6si
kdtb6r m6rt6ke naponta I Yo, alapj'a a hib6s teiljesit6ssel 6rintett szolg|ltatis nett6 ellen6rl6ke.
Legnagyobb 6rtdke 30 napi t6telnek megfelel6 osszeg.
8.3 Jelen szerzodds V6llalkoz6nak felr6hat6 okb6l bdkovetkezo meghirisul6sa (pl. a teljesit6s jogos ok
n6lkiili megtagad6sa, Megrendel6 szankci6s el6ll6sa vagy felmond6sa V6llalkoz6 szerz6d6sszegdse
ok6n) esetdn a meghifsul6si kotb6r mdrtdke l0 %. A meghirisul6si kotb6r alapja: a teljes
ellenszolg5ltat6s nett6 osszege.
8.4 Felek figzitik, hogy arnennyiben Y |llalko zo a kcitb
fr6sban a Mesrendelovel kozolni.

6r

i

g6nyt

k i fo g 6s o lj

a, kcite

Ie

s ezt lnladektal an u l,

8.5 Felek meg6llapodnak abban, hogy Megrendel6 jogosult az esed6kess6 v6lt, es elismeft kotb6rt a
mdg ki nem egyenlitettszftmlaellendr-t6k6bol levQnni, vagy drtesito lev6l ritjrin 6rv6nyesiteni; el nem
ismerl. kotbdr esetdben a Y |llalkoz6nak ki sz6m I 6zn i
.

8.6

A

k6sedelmi 6s a hib6s teljesftdsi kcjtb6r fizetdse nem mentesiti V6llalkoz6t a teljesit6s al6l. A
kdtb6rig6ny nem 6rvdnyesitdse, vagy nem hat6rid6ben tort6n6 6rv6nyesit6se nern jelent
j oglemond6st Me

grendelo reszerol.
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9.

A szerz6d6s m6dosit6sa, megsziintet6se:

9'1 Jelen szerzoddsben szabhlyozottakat csak ir6sbari (papir alapri dokurnentum), a Iielek clgszeri,
illetoleg szewezeti kdpviselet szabillyai szerint megfelel6 szemely al1irhs1vlal lehet m6dositani.
Sz6ban, rhutal6 magataft6ssal vagy k6pviseleti joggal nem rendelkez6 szem(,lyek 6ltal tett
jognyifsllerat a szerzodds m6dosit6s6ra nem alkalmas.
9.2 lelen szerzodest a jogszab|lyi eloir5soknak a belarl6slrval lehet m6dosftani.
9.3 Felek meg6llapodnak abban, hogy

a

kapcsolhttartr5 szemdlydnek vagy

a teljesit6si

ki6llit6s6ra jogosult szemdlydnek megv6ltoz6sa nem minosi.il szerzod6sm6dositdsna.k.

igazolils

a szerzoddstol a szerz6dds teljesii6s6nek megkezd6se el6tt bArmikor elilllhat, ezt
kcivel6en a teljesit6sig a szerzodlst felmondhatja.

9.4Megtendelo

9'5 Megrendel6 el6llSsa vagy felmond6sa eset6n kc;teiles a vSllalkozonak a dij ar6nyos reszetmegfizetni
6s a szerzod6s megsztintetdsdvel okozott k6lt lnegt(lriteni azzal, hogy a kirtalanitils osszege a
v6llalkoz6i dijat nem haladhatja meg.
9.6 Megrendel6 jogosult a V6llalkoz6 szerz6d6sszpg6se esetdn - ir6sbeli nyilatkozaL|val, azonnali
hatilllyalvagy az 6ltala meghathrozolt hat6rid6vgl - k:irt6ritdsi,kilftalanithsi kcjtelezettsde n6lkiil a
szerziiddst felmondani, ha
. a Vdllalkozdnak felr6hat6 k6sedelem eleri a $0 napot;
' a V6llalkoz6 hib6san teljesit 6s a hib6t 30 na$ alatt nem javftja ki teljes kcirrien;

.
'

V6llalkozo a teljesitdst jogos ok ndlktil megagaclja;
a V6llalkoz6 jelen szerz6d6sen alapul6 kcjtelezetts6geit olyan jelent6s m6fidkben megszegte,
hogy ennek kovetkezt6ben Megrendelonek a tov6bbi teljesft{s nem 611 6rdek6ben;
a

geszti a kifizetdseit, ellene jc,ger6sen felsz6mol6si elj6r6st rendelnek el,
' a
V
szerve a tiirsasdg vdgelszSmol6sdnak, megkezd6s6r6l, felsz6mol6sSnak
kt
hatdroz;
' jogszab6lyon alapul6 felmond6si vagy el6ll6di olcok fe'n6llnak;
' a Vdllalkoz6 bSrmilyen m6don megtdveszti 4z Megrendelot, vagy val6tlan adatr>tszolg6ltat 6s
ez: kozvetlen vagy kozvetett rn6don sflyodan k6ros hat6ssal iehet
ktjtelezetts6gek telj esitds6re.

9'7 Aszerzod6s felmonddsa,vagy att6l val6 el6ll6si jog gyakorl6sa

a

ldnyegers szerz6ddses

csak ir6sban 6rv6nyes.

9.8 Amennyiben a szerz6d6s annak teljes k6rLi te
elsz6mol6s drdekdben egyrn6ssal szembeni i
kezdem6nyezni. Felek meg6llapodnak, hogy a
amennyiben az elszhmol6si osszeget nem tudj6
a fliggetlen szakerto szfimdra iizleti konlv eibe, szgrzod6seibe betekint6st enged
osszefiiggdsben.

9.9

teljesit6se
kdsik
eni a m6sik
tisul,

a

jelen szerzdddssel

6ses kotelezettsdge tekintet6ben

vis

maior

a fdrl, akinek a szolghltathsa meghirisult, koteles
ulasztAsa esetdn felelos minden ebb6l ered6 kfueft.

10. Vegyes rendelkez6sek:

10"1

A V6llalkoz6 a Szerz6d6sben foglalt koteleleftsdgei teljesitdse

(telj esit6s i seg6det, kozrernrikodot) i g6nybe venni

sor6n jogosult alvilllalkozot

I

I0'2

A V6llalkoz6 a Szerzodds feltdtelei szerint igdnybe vett alv6llalkoz6efi.irgy felel, nrLintha az adott
feladatot maga l6'tta volna el. Ha a V6l1a1k ozo szdrzbddsszego, illetve
logslatatyUa iitkoz6 m6don
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vett ig6nybe teljesitdsi seg6det, felelos min{en olyan
igdnybevdtele n6lktil nem kovet :ezett volna be.

k6r6 is, amely a teljesitdsi segdd

10.3 A szerz6d6sben nem szab|lyozott k6rd6sekbpn a Kbt,, a Ptk.6s egy6b hat6lyos jogszab6lyok
el6ir6sait kell alkalmazni.

10.4 Felek jelen szerzlddsbol eredo esetleges ;ogtitait eldontdsdre a polghri perrendtartbsr6l sz6l6
1952' 6vi IIL torv6ny 41.$-a alapjhn al6vetik
inagukat - hat6skort6l ftigg6en - a Szombathelyi
J6r6sbir6s6g, illetve a Szombathelyi Tdrv6nyszel<kizfu6lagos illet6kessdgdnek.

Jelen szerzod6st a Felek elolvastilk, art kozosen lrtelmendk 6s saj6t elhathrozdsukb6l, minden

befoly6st6l mentesen, mint i.igyleti akaratukkal mindpnben megegyezot irt6k

al6.
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Farkas Ferenc Zoltfn
(V611alkoz6)
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