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Amely létrejött egyrészről

Megrendelő neve: Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Képviseli: Czompó István polgármester
Címe: 2490 Pusztaszabolcs. Velencei út 2.
Adőigazgatási száma: |5361844-2-07
B ank és bankszáml aszáma.. oTP Ban k Ny rt. 1I7 36037 -1 536 1 844-00000000

mint M e g r e n d e lő (továbbiakban M e g r e n d e lo). másrészrő l

Cég neve: No1-es Számítástechnikai
Képvisel i:
Cég címe: 2400 Dunaújváros, Dózsa
Adőigazgatási szám : 117 9 5425-2-07
Bank és bankszáml aszám.. Raiffeisen

Kfr.

Gy.  u.22.

Bank Zrt. 12024009-0 I 037253-00 I 00002

' I

,

mint Vdllalkozó (továbbiakban VúIlalkoai) - továbbiakban együttesen: Szerződő Felek
között. az a|ábbi feltételekkel:

1. A szerződ,és tárgya

Por1álfejlesztés és portálhaszná|ati képzés, melyek alapveto célja a közérdekű adatok
kényelmes, naprakész' és teljes körű publikálása, valamint, hogy a honlap nyerjen
szo|gá|tatás jelleget. lgy a honlapot igénybe véve gyorsabban és hatékonyabban
tájékozódhatnak a látogatók. Az internetes oldal dinamikusan a|akíthatővá,
bővíthetővé válik (szabadon létrehozható és paraméterezhetó menük, oldalak).
Különfele interaktív funkciókkal is rendelkezni fog, mint például vendégkönyv,
fórum. Teljesi.ilnek az e-ügyintézés elso szintű előírásai, azaz e|érhetővé válnak a
letölthető űrlapok, dokumentumok, amelyekkel az igyfé| kinyomtatás és kitoltés után
ügyet indíthat' A kiépített Elektronikus Döntéstámogató Rendszerből publikált
döntések és ülések, naptár, stb. szintén megjeleníthetők lesznek. Megtervezésre kerül
az új design is.
A portálfejlesztés egyik kiemelten kezelt modulja a portálhaszná|at képzés:
- ügyintézők betanításaháIőzati munkába és az internet használatba
- ügyintézőkképzése az e-igyintézés feladataira
- honlapon tör1éno publikálás betanítása

2. A' szerződés műszaki tartalma

Portál feilesztés . immateriális iavak vásárlása az a|ábbiakszerlnt:
- Micros,-tft W

device CAL
úi internetes felület kialakítása

1.625.000.-
+ 3x5



Szerver vírusvédelem vásárlás
2 db Windows Vista Business

- 2 db Windows Office 2007 BE

3.

4.

3.

6.

1.000.000,-
2.625.000,-

A Vállalko ző kőte|ezettsé gei

Vállalkozó a szerződés tárgyát képező eszközöket a

időpontban leszállítja, a helyszínen üzembe helyezi.
Megrendelővel egy eztetett

A Vállalkozőtiotá]'|ási kötelezettség terheli, ezen szerződés 7. pontja szerint.

A Megrendelő kötelezettségei

A Megrendelő a helyszintblztosít1a az eszközök üzembe lrelyezéséhez.

Teljesítési határidő

Vállalkozó vál1alja, hogy a jelen szerződésben foglaltakat legkésőbb 2009.szeptember

3O-ig teljesíti.

Fizetési és szám|ánási feltételek

A szerződés összege a szerződés műszaki tartalma szerint. a Vállalkozo áIta| megadott

árakon került meghatározásra. Vállalkozó a szerződésben rögzített és elvégzett munka

után összesen:

2.100.000,- Ft + 25 u ÁF,q,:2.625.000,- Ft

aZaZ., bruttó kettőmillió-hatszázhuszonötezer forint vállalkozási díjat szám\áz a

Megrendelőnek.
Szűződő felek rögzítik, hogy a fenti összegtől eltérni csak a szállítási terjedelemben,

ill. a szolgáltatáSban kölcsönösen egyeztetett és megállapodott módosítások alapján

lehet. A fizetési kötelezettség elmulaszÍása, szerződéstől torténő elállásnak tekintendő.

Szerződő felek megál|apodnak és Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozo á|ta|

kiállított szám|a ellánértékét, a szám|a kézhezvéte|étő| számított hat napos fizetési

határidővel fizeti meg a Vállalkozó Raiffeisen Bank Zrt. |2024009-01037253.

00 1 00002 számu b ankszám|ái ár a.

7. Jótállás

Vállalkozó az á|ta|a szállított és beszerelt eszközökre és az e|végzett szerelési

munkákra 1 év teljes körű garanciát Vállal.
Vállalkozó jótállási kötelezettsége csak a rendeltetésszeríien üzemeltett eszközökre
vonatkozik. Nem terjed ki az elemi csapás, az erőszakos beavatkozás, va|amint a
szokásostól eltérő használatbó1 történő meghibásodásokra.

8. oktatás,dokumentálás



Az ügyintézők oktatáson történő részvételének biztosítása
kotelezettsége.
Vállalkozó vá||a|ja a portá|haszná|athoz szükséges ismeretek
keretében történő átadását.

a Megrendelő

helyszíni oktatás

9. Egyebek

A portálfejlesztésben a Vállalkozó a CseZoSoft alvállalkozó munk áját igénybe veszi.
A Szerzódő Felek megállapodnak' hogy a szerzód,és teljesítésénéi ese1leg felmertilő
akadályokat közös erővel elhárítják és minden elvárható lépést megtesznJk a sikeres
teljesítés érdekében. Amennyiben eZ nem vezet eredményre, a szeriődő Felek a Fejér
Megyei Bíróság illetékességét ismerik el.
A jelen szerződésben nem rész]etezettek vonatkozásában a Szerződ,ő Felek a Ptk.
rendelkezéseit tekintik irányadónak.
A szerződés létrejottének feltéte7e a szeruődés mindkét Fél részéről történő a|áírása.
Szerződő Felek képviselői jelen szerződést elolvasás, értelmezés után. mint
akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

Pusztaszabolcs, 2009. . . . .
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