VALLALKOZASI
Amely létrejöttegyrészről
Megrendelő neve:
Képviseli:
Címe:
Adőigazgatási szám:
Bank ésbankszámlaszám:
mint Megre ndelő (tov ábbiakban Meg rendelo),
Cégneve:
Képviseli:
Cégcíme:
Adőigazgatási szám:
Bank ésbankszámlaszám:

SZERZODES

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivata|
Czompó István polgármester
249DPusztaszabolcs,Velencei u.2.

másrészrő1
GLOBOMAX
Elektronikai Kft.
Amberger Árpád ügyvezető igazgatő
1155 Budapest, Dembinszky u. 1.
12098453-2-42
CIB Rt. 11101301-12098453.01000003

mint Vállalkozó (továbbiakban Vdllalkoai) - továbbiakban együttesen: Szerződő Felek között, az a|ább\
feItételekke|:
1./ A szerződéstárgva
,,MikroVoks-EDtR.'' Elektronikus Döntéstámogató Rendszer telepítése,oktatása, átadása a
Me grendelokonferenciatermében,
a 2.l pontbanrész|etezettek
szerint.
2.l A szerződésműszaki tartalma
,,MikroVoks-EDtR.''ElektronikusDöntéstámogatóRendszeraz 2. sz. meIlékletszerintibontásban
A mellék|etszerinti szoftverektelepítése
a kiszolgáló Szerverre'valamint az üléstenni,bizottsági
és a jegyzőkönyv leíró számítógépekre.Készsóg szintű kezelés eléréséhez
szükségesoktatások
megtartása,bevezetésitanácsadás.
3./ A Vál|a|kozó kötelezettséeei
3.l./ Vállalkoző a szoftverrendszert
a Megrendelovelegyeáetett időpontban és kiépítésben
leszállítja,a
helyszínenüzembehelyezi,aa működésközben bemutatja.
3.2,l A Megrende|őáltal kijelö|t személy(ek)részére
kezelését
a rendszerfelépítését,
ismer1eti,a sz|ikséges
tudás anyagotgyakorlati oktatás kereténbe|ti|átadja.
3.3l A szoftverrendszer átadásasorán bevezetésitanácsadástvégez.
3.4.l A Vá|lalkozót jótálláSi köte|ezettségterheli, ezen szerződés7./ pontja szerint.
3,5'l A Vállalkozó az átadástkövető első tanácsü|ésen
technikai felügyelet binosít a megrendelőigényei
szerint.
4./ A Megrendelő köte|ezettséeei
4.1.l A Megrende|őa helyszínitelepítéshez
mint munkaterü|etet,
biaosítja a konferenciatermet'
valamint
egyeztetetthe|yeken a rendszer elektromos tápfeszültsége|Iátását,valamint a szoftver rendszer
működéséhezsztikségeseszközöket ésinternetelérést.
4.2.l Megrendelő 1 fő szakemberttérítésmentesen
biáosít a helyszínimunkák időtartamaalatt,aki:
- megfelelő helyismerettelrende|kezik,
- ismeri az esetlegesegyedi telepítésiigényeket,elképzeléseket,
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- nem egyértelműkivitelezésilehetőségek(alternatívák)tekintetébensaját,
vagy felruházottdöntési j ogkörre| rendel kezik.
5./ Te|iesítés
éshatáridők
5.|.l

Szerződő Fe|ek megállapodnak, hogy jelen szerződés teljesítéséneka Megrendelő a
konferenciateremben,mint a teljesítéshe|yén megtartott eredményespróbaüzemet ismeri el,
amelyrő| aSzerződo Felek aláírt át,adás-átvét.elijegyzőkönyvet
készítenek.

5.2./ Teljesítésihatáridő: a megrendeléstő|számított30 napon belül, a munkaterületátadáSát felek
j egyzőkönyvben rögzítik. Megrendelő hozzájáru|az előteljesítéshez.
5.3l A képzés
ésa tanácsadóiszolgáltatásteljesítési
határideje 2009.szeptember30.
6./ Fizetésiésszám|ázási feltételek
6'1.l A szerződésösszege az 7.sz. mellékletszerint , a Vállalkoző á|ta| benyújtottés nyertesajánlatnak
megfelelően, rogzíteÍtfix árakon kertilt meghatározásra.Vállalkozó a szerződésbenrögzített és
elvégzettmunka után összesen:

| 470000,-Ft + 25y"^fa= I 837 500,-Ft
azaz: bruttó Egymillió
Megrendelőnek.

nyolcszázharminchétezer őtszáz forint vállalkozási díjat szám|áz a

6.2.l Szerződő Fe|ek rögzítik, hogy a szerződéstartalmától eltérni csak a szerződéskötéskorelőre nem
látható o|yan ok követkeáében lehet, amely miatt a megkötött szerződésva|amelyik fél lényeges,
jogos érdekétsérti.A megrendelésmellékletében
szereplő szoftver rendszer tu|ajdonjoga,csak a
szerződésben szereplő te|jes összeg kiegyenlítésévelszá|| át a Megrerrdelőre. A szoftver
forrásnye|vű és eredeti példánya a szerző (Vállalkozó) tulajdonában marad. A fizetési
kötelezettségelmulasáása, szerződéStőltörténő elállásnak tekintendő' A fizetésihatáridőt követő
30 napot meghaladó késedelem esetén Vál|alkozó jogosult az átadott, és nem kifizetett
szoftverrendszerműkodtetésének
szüneteltetésére.
6,3.l Szerződő felek megál|apodnakésMegrendelővállalja' hogy a 6.1 szerintiszám|aellenértékét,
a szám|a
befogadásátólszámítotttizenöt napos fizetésihatáridővelfizeti meg a Vá||alkozó CIB: 1110130112098453-01000003
száműbankszámláiára.
7.l Jőtá||ís
7 .1.l Yá||aLkoző az átadott szoftver rendszerreaz átadásnapjától számított12 hónapra teljes körii jótállást
vállal. A garancia magában fog|alja a karbantartás,javítás te|jes anyag, munkadíj és kiszá|lási
költségeit,valamint a rendszerszoftverkövetésdíját.
7 '2.l YáIIaIkoző jőtá||ási kötelezettségecsak a rende|tetésszerűen
üzemeltetettrendszerrevonatkozik. Nem
terjed ki az elemi csapás, az erőszakos beavatkozás,valamint a szokásostól eltérő használatból
eredó meshibásodásokra.
7.3.l Yá||a|kozó kötelezettségetvállal, hogy az eredményesműszaki átadáSt követő további 12 hónapon
keresáül térítésmentesen
biztosítjaa ,,MikroVoks-EDtR.'' Elektronikus DöntéstámogatóRendszer
aktuáliSfrissítéseit.
7.4.l A Vállalkozó felelősségenem terjed ki a szerződéstárgyát képezőeszközök manipulá|t,rosszhiszemű
működtetésébőleredő vitás eseménvekkövetkezménveiért.
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8./ oktatás. dokumentálás
8.1.l Szerződő Felek megállapodnak, hogy a teljesítéshelyén telepített rendszer műszaki átadásakor
Vállalkozó a rendszer működtetéséhez
szükségesdokumentációt e|ektronikusfotmában, az ismeret
anyagot - a Megrendelő által kijelölt, a rendszertkésőbbiekbenüzeme|tető szemé|yekszámára helyszíni oktatás keretébenátadja, Szerződő Fe|ek megállapodnak továbbá, hogy Vá|lalkoző a
műszaki átadás-átvételpontos időpontját (határnapot)legalább 3 munkanappal megelőzóen a
Megrendelő részéről eljáró személlyel egyezteti, figyelemme| a 8.2. pont szerinti
kezelőszemélyzetioktatásra.
8.2.l A kezelő személyekoktatásontör1énőrészvételének
biztosításaa Megrende|ő kötelezettsége.
9./ Esvebek
9.|.l A Vállalkozó tudomásulveszi, hogy a te|epítési
munkákatműködő intézmény
kelI elvégeznie,
terü|etén
ezérÍ a Megrendelő tevékenységéhez
igazodva és a munkavégzésrevonatkozó biztonsági
utasításokatbetartvajár el.
9.2.l A Szerződő Felek megállapodnak,hogy a szerződésteljesítésénél
eset|egfelmerülő akadályokatközös
erővel elhárítják és minden elvárható lépéstmegtesznek a sikeres teljesítésérdekében.
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
természetesszemélynektovább nem adható. Vá||alkozó je|en szerződésa|áírásáva|hozzájáru| a
Megrendelő intézményén
belüli, több leíró számítógépen
történő egyidejű működtetéséhez.
9.4.l A jelen szerzodésbennem részletezettekvonatkozásában a Szerződó Felek a Ptk. rendelkezéseit
tekintikirányadónak.
9.5.l A szerződéslétrejötténekfeltéte|ea szerződésmindkétFél részéróltörténő a|áírása.Szerződő Felek
képviselőjelen szerződéstelolvasás, érte|mezés
után, mint akaratukkalrnindenbenmegegyezőt
írtáka|á. Je|en szerződés3 számozott oldalból, és l oldal mellékletből áll. A szerződés3 eredeti
példánybankerül aláírásra,amelyből a Megrende|őt2 példány,míg Vállalkozőt 1 példányillet
meg.
9,6.l Szerződó felek rögzítik' hogy Megrende|őpályázatot nyújtottbe az AROP-l.A.2,.A polgármesteri
hivatalok szervezetfejlesztése''támogatása témában támogatás elnyerésére.Megrende|ő e
szerződésbenvállalt kötelezettségeit csak abban az esetben tudja teljesíteni, ha a pá|yázati
támogatástelnyeri. Amennyiben Megrende|ő apá|yázaton nem nyer, akkor minden további né|kü1
elállhat jelen szerződéstől.Vállalkozó ez esetben Megrendelővel szemberrsemmiféleanyagi
követe|ésselnem lépfel.

Kelt: Budapest,2009.augusztus18-án.
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Pusztas zab o lc s Vóro s onkormányz aÍa
Czompó Isnan
VezérAkos
jegtző
polgármester
MegrendeIő
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G t On Oulx El ektr onikai Kft."
Képv.AmbergerÁrpád ügyvezető
VúIIalkozó

l l.sz, Melléklet:
Részletesmtjszakitartalom'
Nettó
Db
Nettó
eqvséqár..Ft szám összesen .-Ft
MikrovoksEDtR - ElektronikusDöntéstámoqatóRendszerszoftver
Mikrovoks
EDtR- E|ektronikus
DÖntéstámooató
Rendszer
930000
930000Fr
szoftver
1
MikrovoksEDtR - ElektronikusDöntéstámogatóRendszer
930000Ft
szoftverösszesen nettó:
+ 25o/o
Árával bruttó:
1 162500Ft
SzoftverteIepítés
1 0 00 0 0
1 0 00 0 0F t
1
Szoftveroktatás
250000
250000Ft
1
'190000Ft
Szoftverbevezetési
tanácsadás
1 9 00 0 0
1
MikrovoksEDtR . E|ektronikusDöntéstámogatóRendszer
540000Ft
képzés,
oktatás összesen nettó:
+ 25oÁÁrávatbruttó:
675000Ft
MikrovoksEDtR . EIektron
ikus DöntéstámogatóRendszer
í 470000 Ft
szoftverésképzésnettó összesen:
+ 25%ÁfávaIbruttó:
1 837500Ft
Tételek
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