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Keszitette: Udvarhelyi Eva Tessza, Kozossegi Reszveteli Iroda
A napirendet nyilvanos Ulesen kell targyalni.
A dbntes elfogadasahoz egyszeru szavazattbbbseg sziikseges.

1. szamu melleklet: szerzbdesmodositas tervezet
2. szamu melleklet: alafrt szerzodes

Tisztelt Kbltsegvetesi es Penzu^i B

I. Tenyallas es a dbntes tartalmanak reszletes ismertetese
A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat 2021. aprilis 13-an kbtott keretszerzodest az 
Interticket Kft-vel a Jozsefvaros Smart City mobilalkalmazas fenntartasi feladatainak ellatasa- 
ra. Az Interticket Kft. a szerzodes modositasara tett ajanlatot, amely a rendelkezesre allo szol- 
galtatasok bdvuleset es fgy feltehetden a felhaszndlok kdrenek szelesfteset teszi lehetbve a 
,,Mobil parkolas/kozlekedesi jegyek/autdpalya matrica vasarlas” funkcio hozzaadasaval. 
Ennek kbvetkezteben a kovetkezo funkciok keriilnek integralasra a mobilalkalmazasban:
1) Parkolas: A platform integralasra keriil a Nemzeti Mobilfizetesi (NM) Zrt. rendszereihez, 
fgy eldrhetove valik az orszagos parkolasi dij fizetesenek lehetoseg. A parkolasi z6na 
azonositasat ds kivalasztasat terkepes megjelenites segiti. A parkolds kapcsan meghatarozott 
kenyelmi dij mertdke az orszdgosan eldrheto legjobb dijakkal megegyezd lehet, igy az 
bnkormanyzat hatekony kommunikacioja mellett a lakosok nagy szamban tudjak hasznalni az 
alkalmazast, mikbzben az Onkormanyzat az elerhetd legjobb feltetelekkel biztositja a sajat 
alkalmazdsdban a parkolast. A befolyo dijak nemcsak a keriiletben tortend parkolasok eseten, 
hanem az orszagban barhpl a Jozselvaros alkalmazast hasznalok parkolasai is ide 
szamitddnak.

2) Kozlekeddsi Mobil Jegy: A platform integralasra keriil a Nemzeti Mobilfizetesi Zrt. 
rendszereihez, fgy teljeskoruen elerhetd a rendszer altal biztosftott jegyek megvasarlasa es 
prezentalasa is.

3) Autopalya matrica vasarlas: A platform integralasra keriil a Nemzeti Mobilfizetesi Zrt. 
rendszereihez, igy teljeskoruen elerhetd a rendszer altal biztosftott matricak megvasarlasa.
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A fimkcionalitas bekapcsolasanak nines egyszeri dija, az bnkormanyzat vallalja, hogy a az uj 
funkeidt a lakossag fele kommunikalja. Az iizemeltetesi szerzbdesbe az alabbi kiegeszitesek 
keriilnek:
„Vallalkozd a Leszallitott rendszeret a Nemzeti Mobilfizetesi Zrt. Rendszereihez integralta, 
ennek kovetkezeben az applikacid az alabbi funkcidkkal bbviilt: mobil parkolas, kbzlekedesi 
jegyek, autopalya matrica vasarlas.”
„Megrendelfi kbtelezettseget vallal arra, hogy a 11.1. pontban megjelblt uj funkeiok 
eldrhetdseget, es haszndlatanak elonyeit a lakossag fele kommunikalja, igy segitve elo a minel 
magasabb tranzakcio szdmot”
„Felek rbgzftik, hogy. a szolgaltatas kapesdn, az alkahnazasban a felhasznaldk altal indftott 
mobil parkolasok utani kdnyelmi dij bevetel (a Nemzeti Mobilfizetesi Zrt.' Szamara atadando 
kotelezo dijak levonasa utdn) 50%-at a havi fenntartasi dijba Vallalkoz6 beszamitja maximum 
a fizetendo havi iizemeltetesi dij 100%-anak ertekeig. A dijbevetel kapesdn minden honap 
veget kbvetd 15.- naptari napig Vallalkozo elszdmolast kdszit Megrendelb szamara es az igy 
kimutatott bsszeggel (a mobil parkoldsi szolgaltatasboi szarmazd nettd dijbevetel 50%-aval) 
csokkenti a VI/1-es pontban megliatarozott fenntartasi dijatA .

II. A beterjesztes indoka (
Az eloterjesztds targyaban a Kbltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag dontdse sziikseges.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A dontes celja az Interticket Kft-vel kdtott keretszerzbdes mddosftdsanak jovahagyasa.
A szerzodes modositdsanak penziigyi hatasa nines, tekintettel arra, hogy az Interticket Kft. az uh . 
funkeidt ingyenesen integrdlja a jelenlegi applikdcioba. Amenpyiben a lakosok nagy szamban 
haszndljak az uj funkeidt, hosszu tavon a fenntartasi koltsegek csokkennek.

IV. Jogszabalyi kdrnyezet
A Kdpviseld-testulet ds Szervei Szervezeti es Mfikddesi Szabalyzatarol szolo Budapest 
Fdvdros VIII. kertilet Jozsefvarosi Onkormdnyzat Kdpviseld-testtilet 36/2014. (XI. 06.) 
bnkormdnyzati rendelet 7. melleklet 1.1.1. pontja alapjan a Kbltsegvetesi es Penziigyi 
Bizottsag dbntesi hataskdrdbe tartozik a tdrgyi tigy, • a .

Fentiek aiapjan kerem a hatarozati javaslat elfogaddsat.

Hatdrozati javaslat
Budapest Fovaros VIII keriilet Jdzsefvarosi dnkonnanyzat OJtsdgvetesi es Penziigyi 

Broteagamfe....72021. (XI. 15.) szama hatanwata

A ,,MoWaIMmazas fenntartasi feladatok eWasra” targyu keretszerzddes 
mddositasarol

A Kbltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag tigy dbnt, hogy

1 .) mddosftja a Budapest Jdzsefvarosi dnkonnanyzat ds az Interticket Kft. 2021. aprilis 13-an 
kbtbtt keretszerzdddset mobilalkalmazds fenntartasi feladatainak ellatasarol, amelynek 
kbvetkezteben az applikacidba beepitesre kertil a „Mobil parkolas/kbzlekedesi 
jegyek/autopdlya matrica vasarlas” fonkcio

2 .) felkeri a polgarmestert az eloterjesztds melldkletekdnt csatolt vallalkozasi szerzodes 
alairasaxa. ' A' ■ '■ ■' -■ / ' \ '■ ■■ ■■ :A
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Felelds: polgarmester
Hatarido: 2021. november 30.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egys^ig: Kozossegi Reszveteli Iroda

Budapest, 2021. november 15.

irodavezeto

Keszitette: Kozossegi Reszveteli Iroda .
Leirta: Udvarhelyi Eva Tessza

PenzOgyi fedezetet igenyel/nem igenyel, igazolas: Tiszai Arpad
JOGIKONTROLL: DR. KISS EVA L

Ellenorizte;

Beterjesztesre alkalmas: jovahagyta:

Satly BalAzs

Koltsegvetesi es PenzOgyi Bizottsag elnoke
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1. szamu szerzodesmodositas
a „Mobilalkalmazas fenntartasi feladatokellatasara”targyu teretezeraodeshez

Amely letrejott egyreszrol a

Budapest Fovaros VIM Kerffliet Jozsefvdrosi Omkortaanyzat
Szekhely: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Kepviseli: Pikd Andras
Azdnosftd szdm(torzs-szanVcdgjegyzeksz£m): 735715
Adoszam: 15735715-2-42
Szdmlavezeto pdnzint&et neve: OTP Bank Nyrt.
Szamlaszam: 11784009-15508009-00000000 '
mint Megrendelo (a tovabbiakban: Megrendelfi)

masreszrolaz
Interticket Kft.
szekhely: 1139 Budapest Vaci 6t 99.6. emelet
kepviseli: Jobbagy Ervin Ugyvezetb
cegjegyzekszam: 01-09-736766
adoszam: 10384709-2-41
szamlaszam: 11786001-20086378-00000000
mint vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozo)

(a tovabbiakban egyiittesen Felek) kSzbtt az alulirott helyen es idbpontban, az alabbi targyban es 
feltdtelek mellett. ■

Felek 2021. aprilis 15-en keretszerzod&t kdtottek egym^ssal, amely szerzodest Felek kozos 
megegyezessel a jelen okiratban foglaltak szerint m6dosftanak.

A Felek kblcsonosen kijelentik, hogy a jelen okiratban foglalt modosftasok nem allnak ellentetben a 
„J6zsefvaros mobilalkalmazas fejlesztese ds megvalosithatosagi tanulmany keszitese” targyii, 
kbzbeszerzdsi ertekhatart el nem 6r6 beszerzesi eljaras ajanlatteteli dokumentaciojaban foglaltakkal.

Felek megallapodnak, hogy a keretszerzbdes IL pontja a kovetkezo 2. ponttal egesziii ki:

„II.2. Vallalkozo a LeszaHitott rendszeret a Nemzeti Mobilfizet6si Zrt. Rendszereihez integrdlta, 
ennek kbvetkezeben az applikacid az alabbi funkciokkal bdvO.lt: mobil parkolas, kbzlekedesi 
jegyek, autopalya matrica vasarlas.”

Felek megallapodnak, hogy a keretszerzodes III. pontja a kovetkezo 3 .a ponttal egesziii ki:

„3 .a Megrendeld kbtelezettseget vallal arra, hogy a II. 1. pontban megjelblt uj funkciok elerhetoseget, 
es hasznalatdnak elbnyeit a lakossag fele kommunikalja, igy segitve eld a minel magasabb 
tranzakci6 szamot?

Felek megallapodnak, hogy a keretszerzodes VI. pontja a kovetkezo 1 .a ponttal egesziii ki:

„l.a Felek rbgzitik, hogy a 11,2. pont szerinti szolgaltatas kapcsan, az alkalmazasban a felhasznalok 
Altai indftott mobil parkoldsok utani kenyehni dij bevetel (a Nemzeti Mobilfizet6si Zrt. Szamara 
atadando kotelezo dijak levonasa utan) 50%-at a havi fenntartasi dijba Vallalkozo beszamitja 
maximum a fizetendb havi uzemeltetesi dij 100%-anak ertdk&g. A dijbevetel kapcsan minden 
honap veget koveto 15. naptari napig Vallalkozo elszamolast keszit Megrendeld szamara es az 
igy kimutatott osszeggel (a mobil parkol&si szolgaltatasbol szarmazo nett6 dijbevetel 50%-aval) 
csdjkkenti az 1. pontban meghatarozott fenntartasi dijat,,

bdvO.lt


Felek rogzitik, hogy a keretszerzodes jelen okirattal nem mddosftott rendelkezdsei valtozatlan 
tartalommal hatalyukban fennmaradnak.

Jelen okirat 4 (negy) eredeti peldanyban kesziilt es 2 (ket) szamozott oldalbol all. Jelen okiratot a 
Felek elolvasas es ertelmezes utAn, mint akaratukkal mindenben egyezdt, jovahagydlag frtak ala.

Budapest, 2021. november...... .

Budapest, [Sv. honap nap.] [alairds hefye], [ev. honap nap.J

Piko Andras 
polgdrmester 

Budapest Fdvaros VIII. keriilet 
Jdzsefvarosi dnkorm^nyzat

Jogi szempontbol ellenjegyzem:

Budapest, [Sv. honap nap.]

Jobbdgy Ervin 
iigyvezeto 

Interticket Kft.

Fedezet:

Dr. Sajtos Csilla
jegyzd

Budapest, [Sv. honap nap.]

Pdnzugyiieg ellenjegyzem:

Horich Szilvia 
gazdasagivezeto
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Keretszerzodes mobilalkalmazas fenntartasi feladatok ellatasara

Amely Idtrejott egyreszrdl a

Budapest Fovaros VIII. KerOtet Jdzsefwarasi OnlwmSnysat
Szdkhely: 1082 Budapest, Baross utca 63*67.
Kdpviseli: Piko Andreis
Azonositd sz6m (tdrzs-szam/cegjegyzekszam): 735715
Adoszam: 15735715-2-42
Sz^mlavezetd pdnzintdzet neve: OTP Bank Nyrt.
Szdmlasz^m: 11784009-15508009-00000000
mint Megrendeld (a tovabbiakban: fifegremHfi)

m6sreszr6l az

Interticket Kft.
sz&khely: 1139 Budapest Vaci ut 99.6. emelet
k^pviseli: Jobbdgy Ervin iigyvezetd
c6gjegyz6kszcim: 01-09-736766
adoszam: 10384709-2-41
sz6mlasz6m: 11786001-20086378-00000000
mint v^llalkozd (a tovabbiakban: Vallalkozb)

(a tovabbiakban egyijttesen Felek) kbzbtt az aiulirott heiyen es idbpontban, az alabbi targyban es 
feltetelek mellett.

I. Elozmenyek

1. A MegrendelS JozseMros mobilalkalmazas fejlesztese es megvalbsithatds^gi tanulm^ny 
keszftese" tdrgyu kozbeszerzesi 6rt6khatart el nem erd beszerz^si eljcir^st folytatott le (a 
tovabbiakban: Beszerzdsi eij^r6s), amelyre a Vdllalkozo ajanlatot tett (a tovabbiakban: Ajanlat). 
A Beszerz6si elj^rasban a Megrendeld hdrom tdnyezd vonatkozasaban kert ajanlatot; (i) 
mobilalkalmazas fejlesztese megadott specifikacid alapj^n, (ii) mobilalkalmazas fenntartasi 
kbltsege egy dvre 6s (iii) megval6sftbatds6gi tanulm^ny keszitese. Mivel a Valla!koz6 lett a 
Beszerz6si eljdras nyertes ajanlattevdje, a Felek Vallalkozasi szerzdd6st kotottek 2018. 
december 3-dn (a tovabbiakban: Alapszerzodes) a fent megjelblt (i) tdnyezdre vonatkozban.

2. A Felek megallapftj^k, bogy az Alapszerzfidesberr fogialt feladatait a V^ilalkozd elvdgezte, a 
mobilalkalmaz^st elk6szitette es azt 6les uzemeltetesre alkalmas allapotban a Megrendelonek 
6tadta (a tovabbiakban: Leszallitott rendszer). A jelen keretszerzdddssel a Felek a Leszailitott 
rendszer fenntartcisardl kivannak meg^llapodni, amelynek ellendrtdkdt a Megrendeld altal 
elfogadott Ajanlat tartalmazta.

3. Vdllalkozo a mobil alkalmaz^st 2019. szeptember l-t6l kezdddoen iizemelteti a Megrendeld 
r6sz6re es az eves uzemeltet6si dijat 2020. augusztus 31-ig tbrtdnd iizemeltetes 
ellentetelez6sek6nt megkapta, azt rendezettnek tekinti.

4. Felek abban aliapodtak meg, hogy a 2020. szeptember 1. es 2021. aprilis 30. id&zakra 
vonatkozo iizemeltetesi dijat Vallalkozd elengedi Megrendelo szamara a hosszu tavu 
egyuttm£ikbd6sre vald tekintettel.



IL A szerzodes tdrgya

1. A jelen szerzddes alapjdn a Vdllalkozo vdllalja, hogy a Leszallitott rendszert a jelen 
szerzoddsben meghatarozott iddtartamban uzemelteti, a mellekletben meghatarozott 
parametereknek megfeleioen.

111. A szerzodes teljesitese

1. Vdllalkozd nyilatkozik, hogy a feladatok eliatasahoz kello szakertelemmel rendelkezik 6s 
biztositani tudja a Leszdlh'tott rendszer uzemeltetdset.

2. Vallalkozo a feladatait az ilyen tevdkenysdget ellato szemdlyektdl altalaban elvarhato 
gondossSggal 6s kelld kdrOlteklntessel, a mindenkor hatdlyos ir^nyado jogi 6s szakmai 
szabalyoknak, eldirasoknak 6s irdnymutatdsoknak megfeleioen, a Megrendeld erdekeinek 
elsddlegessege alapjdn kbteles ellatni.

3. Megrendeld kotelezettseget vallal arra, hogy a Vallalkozd eredmenyes tevdkenysegehez 
sziiksdges adatokat, dokumentaciokat es egyeb infomSciokat Vallalkozd kdrdsei/igdnyei 
alapjan, az igeny irasbeli jelzdsetol szamitott 5 munkanapon belli! a Vallalkozd rendelkezesdre 
bocs^tja. A Felek kifejezetten megallapodnak, hogy amennyiben a Vdllalkozdnak valamely 
feladat elvegzesehez a Megrendelo dontese szuksdges, tigy a Megrendeld a nyilatkozatat 15 
munkanapon beliil megteszi.

4. Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozd a jelen szerzodds teljesitdse soran alvallalkozdt 
vehet .igeny.be

5, Vallalkozd a v6llalkoz6si szerzodesre vonatkozo altalanos feleldssegi szabalyok szerint felelds az 
elvegzett tevekenysegert, ugy a sajat, mint az esetleges alvdllalkozdk vonatkozdsaban.

IV. Titoktartds

1. Felek rogzi'tik, hogy jelen szerzodes es teljesites soran megismert, a mdsik fol tevdkenysdgdhez 
kapcsolodo minden oiyan adat, teny, informacid, amelynek a nyilvanossagra hozatala, 
illetdktelenek 6ltal tbrfond megszerzese vagy felhaszn6!6sa a jogosult jogos drdeket sdrtene 
vagy veszdlyeztetne - es amelyet jogszabaly egyebkent mds titokfajtanak nem mindsit - a 
Felek uzieti titkat kepezik.

2. Felek rogzi'tik, hogy tudomdsukra jutott adatokat illetdktelen reszere hozzaferhetdve nem 
tehetik, nem kozolheti, at nem adhatjdk, nyilvanossagra nem hozhatjdk.

3. Vallalkozd tudom^sul veszi, hogy az 6ltala vallalt titoktartSsi kdtelezettseg azon harmadik 
szemelyekre is kiterjed, akiket a teljesitesbe bevon.

4. A titoktartasi kotelezettsdg a jelen jogviszony megszundset kdvet&n is iddkorlatozas nelkiil 611 
fenn. A titoktartas albl kivetelt kepez az az eset, amikor valamelyik fdl jogszabalyban eldtrt 
kotelezettsdgdnek teljesitdse drdekdben hozza nyilvanossagra a fenti adatok valamelyiket.

5. Vallalkozd a jelen Szerzddes alafrasaval hozzajaruiasat adja ahhoz, hogy a szerzddes tipusat, 
targyat, idotartam6t a szerzoddst kotd Felek nevdt ds a szerzddds ertdket a Megrendeld a 
honlapjan nyilvanossagra hozza. A Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a Megrendeldvel kotott 
szerzodesek eseten a kdzpdnzek felhasznalasaval erintett Fdlkent Az informacids 
onrendelkezdsi jogrol es az informacibszabadsagrdl szdld 2011. dvi CXII. torveny (Info tv.)
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rendelkezesei a kozz6tdtel 6s adatvddelem tekintet6ben kdtelezdek, annak betartasa 
6rdekdben kozremflkodesi kptelezettseg all fenn.

6. Vallalkozo tudomdsul veszi, hogy az Info tv. 27. § (3) bekezdese 6rtelm6ben nem mindsui uzleti 
titoknak az az adat, amelynek megismerdsdt vagy nyilvanoss^gra hozatal^t kiilon tbrv6ny 
kozerdekbdl elrendeli, tovabb^ alairasaval tudom6sul veszi, hogy az Infotv. 27. § (3a) 
bekezdese alapjan koteles e Meg^llapodassal tetrejott jogviszonnyal osszefuggd kdz6rdekbdl 
nyilvSnos adatra vonatkozoan - erre iranyulo igeny eseten - barki szamara tajekoztatast adni.

7. Jelen szerzodes nem iitkozhet A kbzbeszerzesekrdl szold 2015. evi CXLIII. tbrv6ny (Kbt.) 19. § 
rendelkezeseibe, 6s az e szerzddes alapjdn kifizettet ellenert6k nem haladhatja meg azt az 
6rtekhat3rt, amely a Kbt. 19. § (2) bekezdes szerint az e szolgaltat^ssal mdszaki 6s gazdasagi 
funkcionaiis egyseget k6pezo mas szolgaltat^sok figyelembevetelevel, a Kbt. 16-19. § 
alkalmazas^val kisz^mftott egyiittes szerzdd6ses ert6k eseten a Kbt. rendelkezesei szerint 
kozbeszerzesi elj6ras lefolytatasa kbtelezd.

V. tepcsoJattart6$

1. Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzddes teljesitese soran kapcsolattartasra az alabbi 
szem6lyek jogosultak:

a Megrendeld r6sz6rdl: ” ‘ ~ , telefon: + I, e-mail:

a Vallalkozd resz&rol , telefon: + I , e-mail:

VI. Dijazas es fizetdsi feftetelek

1. A Fenntartasi dijat a V6llalkozd havonta utdlag, a teljesites hdnapjat kovetden szamlazza. Az 
egy honapra juto Fenntartasi dij osszege 250.000 Ft + Afa. A Fenntartasi dij a Vdllalkozd 
szamlajanak kdzhezvetelet kovetden 30 napon belill, 6tutala$sal keriil kifizetdsre.

2. A v^llalkozoi dij tartalmazza a Vallalkozbnak a leszallitott rendszer fenntartasa vonatkozas^ban 
felmerdld kblts6g6t, ideertve az altala bevont szakertok, alvallalkozdk dijat is. V6llalkoz6 a 
v6Halkozoi dijon felul egy6b cimen sem dijazasra, sem koltsdgt6ritesre nem tarthat ig6nyt. A 
Felek rogzftik, hogy a vallalkozoi dij nem tartalmazza a Leszallitott rendszerre vonatkozoan a 
Megrendelo 6ltal esetlegesen ig6nyelt, iij fejlesztesi feladatok ellenertekdt.

3. A Vallalkozo tudom^sul veszi, hogy a Megrendelo altal kiallitott teljesitesigazolas k6zhezvetele 
ut6n jogosult a szerzodesben rogzitett fenntartasi dijrdl szdld adott havi szamlat kiallitani.

4. A Vallalkozd altali szerzfidesszerC teljesites igazol^sara a Kozossegi Rdszv6teli Iroda 
irodavezetoje jogosult.

5. Kesedelmes fizetes eseten a Megrendeld, mint szerzddd hatos^g a 2013. evi V. torveny 6:155, 
§-ban meghatcirozottak szerinti kesedelmi kamat 6s a kiilon jogszab6lyban rogzitett 
kdlts6gatalany megfizetesere koteles.

6. A Felek rbgzitik, hogy fizetesi kotelezettseget csak jelen szerzddesnek es a jogszabalyoknak 
mindenben megfeleld sz^mla Megrendelo Vitali kezhezvetele keletkeztet.



VII. Hataly, fe Im ondas, a szerzodes megszdnese

1. Jelen szerzddds 2021. mcijus 1-en lep hatalyba. Jelen szerzddes hatarozatlan idore szol azzal, 
hogy a Megrendeld a felmonddsi jogat nem gyakorolhatja 2022. januir 1. napjaig.

2. A szerzdddst birmelylk fel megszUntethetl rendes felmonddssal 60 napos felmondasi idovel.

3. A VSHatkozo sulyos szerzddesszegese eseten a Megrendeld jogosult egyoldalu jognyilatkozattal 
azonnali hatdllyal megszuntetni a szerzSdest.

4. A Vallakozot megilleti a szerzddes megszdndsekor az addig elvegzett munkajddrt jard 
vallalkozisi dtj.

VIII. Vegyes rendelkezesek

1. Jelen szerzdddsre a magyar jog iranyadd. A jelen szerzoddsben nem szabdlyozott kdrddsekre a 
Polgari Torvenykonyvrdl szdlo 2013. evi V. torveny rendelkezesei alkalmazanddk.

2. Amennyiben jelen szerzddes barmely rendelkezese ervenytelen vagy drvdnytelennd valik, ez 
nem drinti a szerzddes tobbi rendelkezesenek drvdnyessdget. Ebben az esetben Felek az 
ervenytelen rendelkezdst olyan drvdnyes es vdgrebajthatd rendelkezessel helyettesitik, 
amelynek gazdasagi celja leginkdbb megfelel az drvdnytelen rendelkezes celjanak.

3. A felek a jelen szerzodesboi eredd vitaikat kdzos egyeztetessel klserlik meg rendezni. 
Amennyiben ez nem vezetne eredmenyre, az altalanos szabeilyok szerint a hataskbrrel ds 
illetekessdggel rendelkezd bfrdsdghoz fordulnak.

4. Jelen szerzddes megkotesere irasban keriji sor es kizdrdlag irdsban, mindkdt fel altali aldirdssal 
modosfthatd.

5. A Valialkozo kljelenti, hogy a nemzeti vagyonrol szdld 2011. dvi CXCVI. tdrveny 3. § (1) 
bekezdds 1, pontja szerint atlathatd szervezetnek mindsul.

Jelen szerzodes keszult 8 oldalon, 4 egymdssal egyezd pdlddnyban, melyet a Felek elolvastak, 
drtelmeztek es mint szerzddeses akaratukkal mindenben megegyezdt, jdvahagydlag irt^k ala.

Budapest, 2021. dprilis.......

Budapest FovSros VUI. Keriilet 
Onkormanyzat 

kepviseleteben:

Piko Andris ' G 
polgarmester\

Megrendeld ,

iseletdben:.

Interticket Kft.

ugyydzetd
ViMalkozo

4m Via "®
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Fedezet: a Poigarmesteri Kabinet 20101 drnen biztositott

Budapest, 2021. Aprilis ..'...X'....

Penzugyileg ellenjegyzem;

Hdrich Szilvia 
gazdasagi vezetS

Jogi szempontbol ellenjegyzem:

< >/ 

*»»«•(!>«■ ■■*<!««*«■**( «<••*»*•»**<<*) •»>*«

dr. Melegh Mdnika
Aijegyzo
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Melleklet: Ozemeltetesi Szoigaitatasi Szint Megallapodas (SZSZM)

A Vallalkozo a kdvetkezd uzemeltetdsi szolgaltat6sokat biztositja a Leszallitott rendszerre 
vonatkozdan:

1. Hibaelhantas

Hibajegyek jelentesenek modja:
© online bug tracking feJuleten, 24/7
* emergency hotline: telefonos elerhetdsdg biztositasa a kritikus 6s magas szintd hibSk 

jelzdsere munkanapokon 8 6s 18 6ra kozdtt

A rendszerrel kapcsolatos hibakat az aiabbiak szerint koteles Vallalkozo javitani Megrendeld jelz6s6t 
kovetben:

® Stilyos, hasznSlatot megakaddlyozd hibdkeseten: 3 napon belul.
• Altalanos, a haszndiatot nem akadalyozd hiba esetdn: 20 munkanap.

2. Verziofrissitesek kovetese

A Vallalkozo a jelen szerzddesben reszletezett mddon es dijazds ellendben vdllalja a Leszallitott 
rendszer folyamatos mdkodesdhez sziikseges karbantartasi feladatok elv6gz6s6t is. A karbantartdsi 
feladatok kizardlag a rendszer folyamatos mukddesehez sziikseges karbantartast foglaljak magukba 
(pl. a megfeleld mukoddkepesseg fenntartdsa az iOS, Android 6s Windows operacios rendszerek 
modosulasa eseten).

o iPhone iOS verzidk kovetese
o Android operdcids rendszer verzid kovetese
o Internet Browser alapu management felulet verzid kovetdse

3. Szerverpark Rendelkezesre Allas

A Vallalkozd a jelen szerzddes hat6iya alatt biztositja a Leszallitott rendszer mdkbdtetesehez 
sziiksdges szerverpark rendelkezesre allasat. A szervereket a Vallalkozd Magyarorszdgon helyezi el, a 
Magyar Telekom dltal iizemeltetett nagy biztons6gu szerverparkban.

Az alkalmazas szolgaltatasahoz a V6llalkozd 96%-os (azaz kilencvenhat szazaiekosj rendelkezesre 
allast biztosit minden nap 0-24 ora kdzott.

Meresi modszere:

RA = (G1-TL-HE)/(GI-TL)
RA: Rendelkezesre all6s:

Aranyszam (szdzalekos drtdkben kifejezve), amely megmutatja, hogy egy napt6ri 6ven belul a 
szolg^ltatas tenyleges elerhetdsdge hogyan viszonyul a ndvleges (maximalisan lehetseges) 
elerhetd'seg ertekehez.

Gl: Garantalt ido (Iddszakra vonatkozo napi garandlt szolgaltat6si idds^vok osszege)

TL: Tervezett rendszeres leallas:
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iddszakra vonatkozo tervezett rendszeres leallasok iddtartamdnak osszege. Olyan iddszak, 
amelyben a Szoftver eldrhetdsdge, hozzaferese karbantartas celjabol a Felhasznaldval 
egyeztetett terv alapjan felfiiggeszt^sre kerul. A tervezett rendszeres leallas idoszaka miatti 
szolgaltatds sziineteltetes az SZSZM szerintl rendelkezesre dll^st nem befolyasolja, a 
tervezett rendszeres leallas a szolg^ltat^s kiesesi idobe nem kerul beszamitasra. A Tervezett 
rendszeres leallas idopontjat Szolgaltato ugy allapftja meg, hogy az az bsszes iigyfetenek 
uzletmenetdt, a felhaszndldst a lehetd Iegkev6sbe korlatozza; az iddtartamat Szolgaltato a 
technikailag teljesithetd, de a felelds iizemeltetes Szolgaltato a Itai alkalmazott eljarasainak 
teljes m^rtekben eleget tevo, lehets^ges legrovidebb iddtartamban aUapftja meg.

HE: HibaelWn'tSsi ido

Amennyiben a szolgaltat^s csak adott iigyfelnel nem elerhetd, jellemzoen ugyfel-oldali hiba miatt, 
ugy ez a rendelkezesre £Hast nem £rinti.

A szolgSItatasi szint megsertese eseten a Felhaszn^lo a v£Halt es a tenyleges (elert) szolgaltatasi szint 
kdzbtti sz^zalekos kiildnbbzetnek megfeleld dij-kedvezmdnyre jogosult, mely az adott iddszakra 
visszamendlegesen ^rvenyes, az adott iddszakban kiszdml^zott dljakra vetitve.

4. Helpdesk szolgaltatas

Munkanapokon 9-tdl 18 draig, munkaszOneti- ds unnepnapokon iigyeleti formaban 9-tdl 18 draig.

o Telefonos rendelkezesre dllds
o E-mailes rendelkezesre alias
o Customer support es hibakezelds segitseg

A szolgaltatas nyujtasanak idobeH korlatai

A jelen dokumentumban szabdlyozott SZSZM a szerzodesben jelzett uzemeltetesi idoszak idotartama 
alatt ertendd.

A szolgaltatds igdnybevdtelehez szuksdges, ugyfel-oldali minimum hardver es infrastruktura 
kovetelmdnyek

Hardver Irovetelmenyek

PC kovetelmenyek

Az adminisztr^tori feluletekhez vald felhaszn^ldi dlmdny biztositasa erdekeben a browsert futtato 
szamitogepeknek technikai szintjenek a kbvetkezd minimum feltdteleknek kell megfelelniiik.
Minimum konfigurdcid:

Intel Core 2 Duo (vagy iijabb) 1 Ghz vagy nagyobb orajeld processzor
2 GB RAM
1024x768 vagy nagyobb kdpernydfelbontas
100 Mbit-es internet haldzat

H^ldzati kovetelmenyek

WiFi haldzat esetdn tbbb felhaszn^ld es nagy dokumentumok eldrese lassfthatja a 
mukbdest. Javasoljuk a helyi rendszergazda segftsdgdt kdrni a mdretez&shez.
Az eterhetd sebesseg fugg a kbvetkezo tenyezoktdl, melyekre Szolg^ltatonak nincsen hatasa:



• szinkron/aszinkron kapcsolat: megegyezik a ietdltesi/feltoltdsi savszelesseg?
• kapcsolat kdsleltetese: az egyes keres-valaszok kozotti hoitidd, ameddig az elkuldott csomag 
megerkezik. A kesleltetds legkisebb a helyi haldzatokon, majd a kovetkezo sorrendben novekszik: 
berelt vonal, SDSL, ADSL/Kabel, 3G mobil internet
• aktiv haldzati eszkozok szama: minden egyes beiktatott switch/hub amely a szerver es a 
felhaszndldi vdgpont kbzdtt van, novel! a valasziddket.
e tuzfalak: minden egyes mdkoddsben Idvd tfizfal csbkkenti a halozat sebesseget. (Tipikus 
kornyezetben akar 3 eld tdzfal is iehet a szerver es a kliens gepe kdzdtt.) Javasoljuk a felesleges 
tuzfalak kiiktatasat.

Mobile telefon eszkbz kiivetelmenyek

A vdg-felhaszndldk dltal hasznSIt mobil applikaciok a kbvetkezo mobil telefonokkal kompatibilisek;
- iPhone: 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8,8Plus, X, XS, XS Max, XR, 11,11 Pro, 11 Pro Max
- Android mobil telefon operands rendszer: 8, 8.1,9,10


