
VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejött egyrészről
Megrendelő neve: Pusztaszabolcs Város Önkormányzata

Polgármesteri Hivata|
Képviseli: Czompó István polgármester
Címe: 249DPusztaszabolcs, Velencei u.2.
Adőigazgatási szám:
Bank és bankszámlaszám:

mint Megre ndelő (tov ábbiakban Meg rendelo), másrészrő1
Cég neve: GLOBOMAX Elektronikai Kft.
Képviseli: Amberger Árpád ügyvezető igazgatő
Cég címe: 1155 Budapest, Dembinszky u. 1.
Adőigazgatási szám: 12098453-2-42
Bank és bankszámlaszám: CIB Rt. 11101301-12098453.01000003

mint Vállalkozó (továbbiakban Vdllalkoai) - továbbiakban együttesen: Szerződő Felek között, az a|ább\
feItételekke|:

1./ A szerződés tárgva

,,MikroVoks-EDtR.'' Elektronikus Döntéstámogató Rendszer telepítése, oktatása, átadása a
Me grendelo kon ferenciatermében, a 2. l pontban rész|etezettek szeri nt.

2.l A szerződés műszaki tartalma

,,MikroVoks-EDtR.'' Elektronikus Döntéstámogató Rendszer az 2. sz. meIléklet szerinti bontásban
A mellék|et szerinti szoftverek telepítése a kiszolgáló Szerverre' valamint az üléstenni, bizottsági
és a jegyzőkönyv leíró számítógépekre. Készsóg szintű kezelés eléréséhez szükséges oktatások
megtartása, bevezetési tanácsadás.

3./ A Vál|a|kozó kötelezettséeei

3.l./ Vállalkoző a szoftverrendszert a Megrendelovel egyeáetett időpontban és kiépítésben leszállítja, a
helyszínen üzembe helyezi, aa működés közben bemutatja.

3.2,l A Megrende|ő által kijelö|t személy(ek) részére a rendszer felépítését, kezelését ismer1eti, a sz|ikséges
tudás anyagot gyakorlati oktatás keretén be|ti| átadja.

3.3l A szoftver rendszer átadása során bevezetési tanácsadást végez.

3.4.l A Vá|lalkozót jótálláSi köte|ezettség terheli, ezen szerződés 7./ pontja szerint.

3,5'l A Vállalkozó az átadást követő első tanácsü|ésen technikai felügyelet binosít a megrendelő igényei
szerint.

4./ A Megrendelő köte|ezettséeei

4.1.l A Megrende|ő a helyszíni telepítéshez biaosítja a konferenciatermet' mint munkaterü|etet, valamint
egyeztetett he|yeken a rendszer elektromos tápfeszültség e|Iátását, valamint a szoftver rendszer
működéséhez sztikséges eszközöket és internet elérést.

4.2.l Megrendelő 1 fő szakembert térítésmentesen biáosít a helyszíni munkák időtartama alatt, aki:
- megfelelő helyismerettel rende|kezik,
- ismeri az esetleges egyedi telepítési igényeket, elképzeléseket,

r l
{*_*- +1',



- nem egyértelmű kivitelezési lehetőségek (alternatívák) tekintetében saját,
vagy felruházott döntés i j o gkörre| rende l kezi k.

5./ Te|iesítés és határidők

5.|.l Szerződő Fe|ek megállapodnak, hogy jelen szerződés teljesítésének a Megrendelő a
konferenciateremben, mint a teljesítés he|yén megtartott eredményes próbaüzemet ismeri el,
amelyrő| aSzerződo Felek aláírt át,adás-átvét.elijegyzőkönyvet készítenek.

5.2./ Teljesítési határidő: a megrendeléstő| számított 30 napon belül, a munkaterület átadáSát felek
j egyzőkönyvben rögzítik. Megrendel ő hozzájáru| az előtelj esítéshez.

5.3l A képzés és a tanácsadói szolgáltatás teljesítési határideje 2009. szeptember 30.

6./ Fizetési és szám|ázási feltételek

6'1.l A szerződés összege az 7.sz. melléklet szerint , a Vállalkoző á|ta| benyújtott és nyertes ajánlatnak
megfelelően, rogzíteÍt fix árakon kertilt meghatározásra. Vállalkozó a szerződésben rögzített és
elvégzett munka után összesen:

| 470 000,- Ft + 25y"^fa = I 837 500,- Ft

azaz: bruttó Egymillió nyolcszázharminchétezer őtszáz forint vállalkozási díjat szám|áz a
Megrendelőnek.

6.2.l Szerződő Fe|ek rögzítik, hogy a szerződés tartalmától eltérni csak a szerződéskötéskor előre nem
látható o|yan ok követkeáében lehet, amely miatt a megkötött szerződés va|amelyik fél lényeges,
jogos érdekét sérti. A megrendelés mellékletében szereplő szoftver rendszer tu|ajdonjoga, csak a
szerződésben szereplő te|jes összeg kiegyenlítésével szá|| át a Megrerrdelőre. A szoftver
forrásnye|vű és eredeti példánya a szerző (Vállalkozó) tulajdonában marad. A fizetési
kötelezettség elmulasáása, szerződéStől történő elállásnak tekintendő' A fizetési határidőt követő
30 napot meghaladó késedelem esetén Vál|alkozó jogosult az átadott, és nem kifizetett
szoftverrendszer műkodtetésének szüneteltetésére.

6,3.l Szerződő felek megál|apodnak és Megrendelő vállalja' hogy a 6.1 szerinti szám|a ellenértékét, a szám|a
befogadásától számított tizenöt napos fizetési határidővel fizeti meg a Vá||alkozó CIB: 11101301-
12098453-01000003 számű bankszámláiára.

7.l Jőtá||ís

7 .1.l Yá||aLkoző az átadott szoftver rendszerre az átadás napjától számított 12 hónapra teljes körii jótállást
vállal. A garancia magában fog|alja a karbantartás, javítás te|jes anyag, munkadíj és kiszá|lási
költségeit, valamint a rendszer szoftverkövetés díját.

7 '2.l YáIIaIkoző jőtá||ási kötelezettsége csak a rende|tetésszerűen üzemeltetett rendszerre vonatkozik. Nem
terjed ki az elemi csapás, az erőszakos beavatkozás, valamint a szokásostól eltérő használatból
eredó meshibásodásokra.

7.3.l Yá||a|kozó kötelezettséget vállal, hogy az eredményes műszaki átadáSt követő további 12 hónapon
keresáül térítésmentesen biztosítja a ,,MikroVoks-EDtR.'' Elektronikus Döntéstámogató Rendszer
aktuáliS frissítéseit.

7.4.l A Vállalkozó felelőssége nem terjed ki a szerződés tárgyát képező eszközök manipulá|t, rosszhiszemű
működtetéséből eredő vitás eseménvek következménveiért.
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8./ oktatás. dokumentálás

8.1.l Szerződő Felek megállapodnak, hogy a teljesítés helyén telepített rendszer műszaki átadásakor
Vállalkozó a rendszer működtetéséhez szükséges dokumentációt e|ektronikus fotmában, az ismeret
anyagot - a Megrendelő által kijelölt, a rendszert későbbiekben üzeme|tető szemé|yek számára -
helyszíni oktatás keretében átadja, Szerződő Fe|ek megállapodnak továbbá, hogy Vá|lalkoző a
műszaki átadás-átvétel pontos időpontját (határnapot) legalább 3 munkanappal megelőzóen a
Megrendelő részéről eljáró személlyel egyezteti, figyelemme| a 8.2. pont szerinti
kezelőszemélyzeti oktatásra.

8.2.l A kezelő személyek oktatáson tör1énő részvételének biztosítása a Megrende|ő kötelezettsége.

9./ Esvebek

9.|.l A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a te|epítési munkákat működő intézmény terü|etén kelI elvégeznie,
ezérÍ a Megrendelő tevékenységéhez igazodva és a munkavégzésre vonatkozó biztonsági
utasításokat betartva jár el.

9.2.l A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésénél eset|eg felmerülő akadályokat közös
erővel elhárítják és minden elvárható lépést megtesznek a sikeres teljesítés érdekében.
Amennyiben eZ nem vezet eredményre, a Szerződő Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság
illetékességét ismerik el.

9.3.l Szerződő Felek megá||apodnak, hogy a rendszert működtetó szoffuer jogvédett sze||emi termék. A
szerződésben szereplő a|kalmazáson kívül más célra fel nem haszná|hatő' más jogi, vagy
természetes személynek tovább nem adható. Vá||alkozó je|en szerződés a|áírásáva| hozzájáru| a
Megrendelő intézményén belüli, több leíró számítógépen történő egyidejű működtetéséhez.

9.4.l A jelen szerzodésben nem részletezettek vonatkozásában a Szerződó Felek a Ptk. rendelkezéseit
tekintik irányadónak.

9.5.l A szerződés létrejöttének feltéte|e a szerződés mindkét Fél részéról történő a|áírása. Szerződő Felek
képviselő jelen szerződést elolvasás, érte|mezés után, mint akaratukkal rnindenben megegyezőt
írták a|á. Je|en szerződés 3 számozott oldalból, és l oldal mellékletből áll. A szerződés 3 eredeti
példányban kerül aláírásra, amelyből a Megrende|őt 2 példány, míg Vállalkozőt 1 példány illet
meg.

9,6.l Szerződó felek rögzítik' hogy Megrende|ő pályázatot nyújtott be az AROP-l.A.2,.A polgármesteri
hivatalok szervezetfejlesztése'' támogatása témában támogatás elnyerésére. Megrende|ő e
szerződésben vállalt kötelezettségeit csak abban az esetben tudja teljesíteni, ha a pá|yázati
támogatást elnyeri. Amennyiben Megrende|ő apá|yázaton nem nyer, akkor minden további né|kü1
elállhat jelen szerződéstől. Vállalkozó ez esetben Megrendelővel szemberr semmiféle anyagi
követe|éssel nem lép fel.

Kelt: Budapest, 2009. augusztus 1 8-án.
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Pusztas zab o lc s Vóro s onkormányz aÍa
Czompó Isnan Vezér Akos
polgármester jegtző

MegrendeIő

G t O n O ulx El e kt r on i ka i Kft."
Képv. Amberger Árpád ügyvezető

VúIIalkozó



Nettó Db Nettó
eqvséqár..Ft szám összesen .-Ft

Tételek

Mikrovoks EDtR - Elektronikus Döntéstámoqató Rendszer szoftver
Mikrovoks EDtR - E|ektronikus DÖntéstámooató Rendszer
szoftver 930 000 930 000 Fr

1
Mikrovoks EDtR - Elektronikus Döntéstámogató Rendszer
szoftver összesen nettó:
+ 25o/o Árával bruttó:

930 000 Ft

1 162 500 Ft
Szoftver teIepítés
Szoftver oktatás
Szoftver bevezetési tanácsadás

100  000
250 000
190 000

100 000 Ft
250 000 Ft
'190 000 Ft

1
1
1

Mikrovoks EDtR . E|ektronikus Döntéstámogató Rendszer
képzés, oktatás összesen nettó:
+ 25oÁ Árávat bruttó:

540 000 Ft

675 000 Ft
Mikrovoks EDtR . EIektron ikus Döntéstámogató Rendszer
szoftver és képzés nettó összesen:
+ 25% ÁfávaI bruttó:

í 470 000 Ft

1 837 500 Ft

l l.sz, Melléklet: Részletes mtjszaki tartalom'
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