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Városgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bĺzottság véleményezi xtr

Humánszolgáltatási Bizottság vé|eményezi tr

Határ ozati j av as|at a bizottság számár a:

A Vrĺľossazdálkodrási és Pénziigvi Bizottsás a Képviselő-testületnek az e|őterięsúés megtaľgyalasát.

Tĺsztelt Képvĺselő.testiilet!

Előzmény
A Képviselő-testiilet a64120|l. (II' 03.) hatáĺrozatának 1. pontjában tudomiásul vette a Hivatal a20||-
2014. évękľe vonatkozó informatikai fejlesztési elképzeléseket, egyetéľtett a célkitűzésekkel és

támogalta a Hivatal vezetését a fejlesztések megvalósíüásában.

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság |50312011 . (X. 05.) szźtmű hatfuozata a|apjźn a pénzÍigyi
integľált rendszer beszerzése megtöľtént, ezen pľogram hivatali ,Íestreszabása,, 2012' január 2-őn

befejezodött.

Az informatikai fejlesztések következo |épése az t$ ügyviteli ľendszer beszetzése, melynek
megvalósítiása érdekében a Képviselő-testiilet a 458l20I l. (XI. 03.) számú határozatában úgy
döntött, hogy a Polgáľmesteri Hivatal ügyviteli ręndszeľének beszeľezésére bruttó 5.000.000,- Ft-ot

biztosít, mely magába foglalja a rendszer licenc díját, valamint a kiépítést követően 20l3. és 20|4. évi
utránkövetési díjat.

ÉR KEZETT
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A rendszer kialakÍtrásánál figyelembe kell venni a közfeladatot e||źúó szervek iratkezelésének általános
követelményeiľől szóló 33512005. (XII.Ż9.) Korm. ľendeletet, a köziratokľól, a kiizlevéltárakról és a
magánlevéltiáľi anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. tiirvéný, a közfeladatot ellátó szerveknél
alkalmazható iratkezelési szoftveľekkel szemben tźmxúottkövetelményekľől szóló 24lf006. (IV.29.)
BM-IHM-NKOM rendeletet.

Fenti képviselő-testĺileti hatźrozzt a|apjĺán a Polgrármesteri Hivatal akłjzbeszsrzśsi éľtékhatáľt el nem
érő beszsrzési eljáŕast elokészítette a Józsefvárosi Önkormĺányzat Közbazerzési és Beszerzési
Szabá|yzat IX. Részében meghatrírozottak szerint. A becsült éľték nettó 3.937.010,-Ft.

!łz aiáln|attéte|re az alábbi szeľvezetek |ettek fe|kéľve:
1' GST-MAX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., székhely: 102l Budapest, Völgy utca3Z. b. ép. fsz.

l.
2. TIGRA Computer - és Irodatechnikai Kft., székhely: l07f Budapest Rĺákócá út 14. IV. em. l.
3. AQUIS InfoľmatikaZrt., székhely. 1033 Budapest, Vörösvaľi út 103.105.
4. eKoZIG Regionális Infoľmatikai Szolgáltató Kiizpont Zrt., szék.he|y. 403I Debľecen, Köntösgát

sor l-3.
5. NetTeaM-DMSone Szolgáltató és Tanácsadó ZÍt,, székhely: ll17 Budapest, Infopaľk sétĺány l. I.

ép.
6. AC SoFT Szoftverfejlesztó Kft., székhely: 8000 Székesfehérvár,Gézau.30.
7. ULYSSYS Számítastechnikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft., székhely: |024 Budapest, LövĺíhĺŁ utca

39.
8. HtIMANsoft Elektľonikai Kft., székhely: l037 Budapest, Montevideo u. 8.

9. VITAR.EX STÚDIó Szolgáltató Kft', székhely: l l14 Budapest, Kosztolrányi Dezső tér 4. 1. em. 3.

lO.Technotrade InformatikaiZrt., széV.he|y. ||47 Budapest, ov u. 185.
1l.wsH Számítiástechnikai, oktató és Szolgá|tató Kft., székhely: l133 Budapest, Árboc u. ó.

A beszerzési eljráľás trárgyalásos volt ajánlattev<ĺk végsĺí ajźnllataikatZDl?, januźr l0. napjĺán nyujtották
be. A bírálati szempont: a legalacsonyabb összegiĺ ellenszolgáltatĺís elve.

Aján|attevők az a|ábbi szeľvezetek vo|tak:
1. eKoZIG Regionális Infoľmatikai Szolgáltató Központ Zrt,, végső ajánlati áľ összesen bruttó

8.636.000'- Ft, nettó 6.800.000'- Ft
2. HUMANsoft Informatikai Kft., végső ajanlati áľ összesen bruttó 10.54l.000,- Ft, nettó 8.300.000,.

Ft
3. wSH Számítastechnikai, oktató és Szolgá|tató Kft., végsĺí ajánlati ĺáĺ bruttó |6.497.300,- Ft, nettó

12.990.000,- Ft
4. NetTeam.DMSone Szolgáltató és Tanácsadő Zrt., végső ajánlati áľ bruttó 7.894.3f0,- Ft, nettó

6.216.000,- Ft.

A birá|ati Szempontľa tekintettel a a NetTeam-DMSone Szo|gźitatő és Tanácsadó ZÍt. aján|ata
érvényes és szerzodésre alkalmas.

Tis ztelt Képvis e lő-test ĺi let !
A Polgráľmesteri Hivatal integrált iratkeze|ő rendszeľének kialakítasa, bevezetése, oktatiísa és
szoftverkövetése beszerzése során a cél olyan integrált rendszer bevezetése, amely a Hivatal
iratkezelési folyamatait teljes körűen és egységesen lefedi, hatékonyabbá és gyorsabbá teszi a
felhasználók mindennapos munkáját, továbbá a hivatal vezetését naprakész infoľmációkka||átjae|.
Azaján|atok a|apján a testület á|ta|jćxáhagyott fedezet nem elegendo. A szerzodés tervezet szerint a
rendszer licenc díját - 6.096 e Ft - 2013. év elején kell fizetni. Ezért a Képviselő-testület a 4581201|.
(XI.03.) számű határozatát vissza kęll vonni és a fędezetet előzetes kötelezettség vállalás
a|apjźn kell biĺosítani.

Javaslom, hogy a képviselő-testület a 2013. évi kö|tségvetés terhérę szoftver beszerzése és

utánkövetése címen 6.995,l e Ft, 20|4. évi költségvetés terhéľe utĺín követés címen 899,2 e Ft
összegben előzetes kötelezettséget vállaljon afedezet biztosítĺás érdekében.



A Képviselĺĺ.testület és Szeľvei Szervezeti és Mĺĺködési Szabóiyzatárő| sző|ő 1912009. (v.l9.)
önkoľmiányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 45. $ (4) bekezdés l. pontjrának c) alpontja szerint
Yfuosgazdáikodási és Pénzügyi BizottsrĘ feladat- és hatásköre kiiliinösen, hogy dönt ktizbeszeľzési
tigyekben az e|járás megindítĺásĺáľól, eredmény megállapítĺásźrő|, beszerzési tigyekben az ercdmény
megállapításĺáľól. A helyi önkoľmćnyzatokró| szóló 1990. évi LXV. törvény 9. $ (3) bekezdése szerint
a képviselő-testtilet egyes hatasköreit a polgiĺľmesterre, a bizottsiígaira ruhźvhatja. E hatráskör

gyakorlásrĺhoz utasítast adhat, e hatráskiirt visszavonhatja.

AzSZMSZ 1. mellékletének 16. pontja alapjan a költségvetés elfogadása minősített szavazattĆibbséget

igénylĺí kérdés' mely a képviselő-testiilet át nem ľuházható hatráskörébe tartozik.

Mindezek alapján kéľem, a Képviselő-tęstĺilet ťámogassa az új ügyviteli rendszer beszevśséhez a
fedezet biztosítását és kérem a beszerzési eljáľás eredményének megállapitasát. Az előteľjesztés
mellékletét képezi a nyertes ajánlattevővel kiitendo szprzśdés tervezete.

Fentiek al apj án kérem az a|ábbi határ ozati javas lat e lfo gad ás át.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testület rigy dönt, hogy

1. a458lf0|l. (xI.03.) számú hattrozatát visszavonja.
2. a Polgrĺrmesteri Hivatal ügyviteli rendszerének besz,erezésére bruttó 7.894.320,- Ft-ot biztosít,

mely magába foglalja a rendszeľ licenc díját, valamint a kiépítést kiivetően 2013. és 20|4. évi
utánkövetési díjat.

3. a 2. pontban meghatźsozott beszerzés fedezetének biztosítása éľdekében a 2013. évi
költségvetés terhére 6.995,I e Ft, a 20|4. évi költségvetés terhére 899,2 e Ft összegben
előzetes kötelezettséget vállal.

4. az ,,|Jgyviteli rendszer beszerzése'' tźrgyil kőzbeszerzési étékhatráľt el nem éró beszerzési

eljĺíľásban a legalacsonyabb összegű ellenszolgőůtatást tarÍa|maző éľvényes aján|atot a

NętTeam-DMSone Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. (széV,hely: 11l7 Budapest, Infopaľk sétĺány

l. I. ép.) adtą bruttó 7.894.320,- Ft összegben.
5. felkéri ajegyzőthelyettesítő a\jegyzőtaze|őter1esztés mellékletétképezó szerződés a|źśrásáła.

6. felkéri a polgármestert' hogy a hatáľozatban foglaltakat a 20|3., 2014. évi kiiltségvetés

tervezésekor vegye fi gyelembe.

Felelős: I.-4., 6. pont esetén polgáľmester
5. pont esetén ajegyzót helyettesítő a|jegyzo

Határidő: 1.-5. pont esetén 2012. janufu 19.
6. pont esetén a2013.,2014. évi költségvetés tervezése

Budapest, f0|2. január II.
i ŕĺ/ ,rf,ĺ yJ'

&"'#,?,7-Ž
ajegyzothelyettesítőa|jegyzó,/
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ĺZltLLITlrsI SzERzŐDÉs

amely létrejött egyrészĺő| a
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi onkormányzat Po|gármesteľĺ Hĺvatala
székhely: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
képviseli: dr. MészárErikaajegyzőthelyettesítő a|jegyzo,
mint megrendelo (a továbbiakban: Megrende|ő),

másrészről a
NetTeam-DMSone Szolgáltató és Tanácsadó Zľt.
szekhely: l 1 17 Budapest, lnfopaľk sétány 1. I. ép.
c'eg1egy zékszźtm: 01 l 0 046||2
adôszźm: |206839|-2-43
szám|aszám:
szám|av ezetí5 pénzintézet:
képviseli: ügyvezető
mint szállító (a továbbiakban: Szĺ||ító)

- a továbbiakban együttesen Felek _ köZ'tt az a|źtbbi feltételek mellett.

Pľeambulum

A Felek rogzitik, hogy a Megľendel<ĺ beszerzési eljráľás keretében ajźnlattétel'i felhívĺíst kiildtitt a

,,Ügyviteli rendszeľ beszelzése'' tź,reyuközbeszerzési értékhatárt el nem érobesz.erzési eljrárĺísban. A
Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiiletének .......lf0|2. (.......) szźlmű határozatábarl
megállapítottą hogy abeszerzési eljáras nyeľtese aYá||a|koző, melyľe tekintettel a Megrendelő és a
Vállalkozó szerzőďést kötnek je|en szerzĺődés és az ehhez kapcsolódó mellékletek (a továbbiakban
együttesen:,,Szeľződés'') feltételei szerint.

I. A'szerződéstárgya
1.l. A Megľendelő megrendeli, a Szállító pedig vállalja
a) a szerződéskötést megeloző beszerzési eljrárás ajanlattételi felhívrása és dokumentációja műszaki

leírasában tételesęn felsoľolt paraméteľeknek megfelelő rendszeľ meghataľozott időpontig a
teljesítési helyľe töľténő _ |eszźilritźÉát, telepítését, próbatizemét, üzembe helyezését (a
továbbiakban: rendszer kiépítése),amelynek ellenében Megrendelő je|en szerződésben foglaltak
szerinti módon v éte|źtt at ťlzet a S zál l ítónak; és

b) a kiépített rendszer követésének támogatását és kaľbantaľtźsát2 évig je|en szerzódés l. számú
mellékletben rögzítettek szerint, amelynek ellenében Megrendelő jelen szerződésben foglaltak
szerinti módon dijat ťlzet a Szallítónak.

l '2. Szállító további feladatai a szerzodés l .1 . a) pontja szeľinti rendszęľ kiépítéséhez kapcsolódóan:

a) ohatás
A ľendszeľt összesen 250 fo hasznźtlja. A Szállítónak a szakállomanyban esetlegesen bekövetkező
fluktuáció ęsętén térítésmentesen biztosítania kell további maximum 5 fő oktatasát. A szakállomrány és
a vęzetó bęosztiísú köaisaviselők oktatásrĺnak a rendszer kiépítésével párhuzamosan annak
próbaüzeméig meg kell töľténnie. Az oktatĺís módja csopoľtos, a csopoľt |étszáma alkalmanként a l0
főt nem haladhatja meg. Az oktatásnak olyan mélységűnek kell lennie, hogy a szakállomany napi
rendszęres ĺizemeltetésére és hiba lokalizílásaľa alkalmas legyen'

b) Adatállomány fekoltés és konvertálás
A Szállító feladata és kötelessége a Megrende|o á|ta| hasmált iratkezelő és törzsadatbĺŁis rendszeľben
keletkezett adatoknak az t$, á,|ta|a kiépítendő rendszerbe töľténő konveľtálásą továbbá a Megľendelő
á|ta|hasznźt|t egyéb adatok új rendszerben töľténo feltöltése.



1.3. Szállító további feladatai aszerzicdés 1.l. b) pont szerinti a kiépített rendszer támogatásával és

kaľbantartasával kapcsolódóan:
a) Rendszertámogatás és karbantartás
A Szállító köteles a rendszeľ sikeres átadás-átvétel időpontjától az esedékes fľissítéseket és

karbantarĺásokat elvégezni a f . szźmű mellékletben foglaltak szerint.

b) Jogszabólýovetés
A rendszpr által szolgaltatott funkciőWa, az előíľt adatkezelésľe és jelentési kötelezettségekre az
esetleges minosítési előírásokľa vonatkozó jogszabályok aktuális előírásainak követése, a hatályba
lépést megel őző harmadik munkanapig.
Visszamenőleges hatályba lépés esetén oly módon kell a változźst a rendszeren átvezelni, amely
binosítja, hogy a Megrendelő a szĺikséges tevékenységet akáľ visszamenőlegesen is a lehető legkisebb
többlettevékenységgel végezlresse el és riĺnézve negatív következményekkel vagy káľral ne szolgáljon.

|.4' szźL||ítő kijelenti, hogy az általa jelen szerződés alapjrán szót||itoÍt ľendszer minden tekintetben
megfelel a szerzódéskötést megelőző beszerzési eljáras ajánlattételi felhívásában és az ajanlattételi
dokumentációban Megľendelő által meghatározoľt követelményeknek, valamint az áLtalra benyujtott
ajanlatban foglaltaknak, illetve a vonatkozó és hatályos munkavédelmi, tíizvédelmi, kömyezetvédelmi
és műszaki előírrásoknak.

Felek rögzítik továbbá, hogy a Szállító a rendszeľ telepítésének helyéľe vonatkozó köľiilmények - ide
nem értve a szetződéskötés időpontja szerinti állapot tükľében elĺĺre nem |áthatő, szerződéskötést
követően felmerült köriilményeket - ismeretének hirĺnyáľa visszavezethető okok miatt a későbbiek
során tĺibbletköveteléssel nem léphet fel, késedelmét ez-zeI nem indokolhatja.

II. A te|jesítés helye' ideje és módja
2.|. A ieljesítés helye: Budapest Fováľos VIII. kerület Józsefváľosi onkormányzat Polgáľmesteri
Hivatala, címe: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.

2.2. A Szá||itő köteles f0|3. januźĺr f . napjára a szerződés tátrgyőú képezo rendszer teljesítési helyre
töľténo |eszźil|itźsara, telepítésére, teljes körű bevezetésére, üzembe helyezésére, betanítźlsfua, a
Megrendelo korábbi adatállomanyait a rendszerbe felttilteni és konveľtálni.
A hatráľidő végsó hatáľidő, melynek eredménýelen elteltével a Megrendelő jogosult élni jelen
szerzőďés szerinti jogkövetkezményekkel.

2.3. A szÁ||itő kĺjteles a Megrendelőt a szállítrís és a rendszeľ kiépítésével tisszefiiggő munkrík
időpontjáról a tényleges teljesítést legalább l munkanappal megelőzően értesíteni. A Szállító
tudomasul veszi, hogy a rendszer kiépítése a Polgáľmesteri Hivatal napi üzemszerti működését csak
kivételesen indokolt esetben akadályozhatja -maximum 2 őralnap időtaľtamban-, melyľől szintén
minden esetben köteles a Megrendelőt éltesíteni. A Szállító vtĺ||a|ja, hogy az ilzemszeru mtÍködést
befolyrásoló egyéb esetekben a ľendszer kiépítése munkaidőn Ítil végzi.
Amennyiben a teljesítés során a Szĺllító oldalan olyan körülmény áll elő, amely a határidőben történő
teljesítést akadźiyozza, a szá||ítő eľľől a Megrendelőt haladéktalanul írásban éľtesíti, megjelölve a
teljesítés várhatő időpontját és a késedelem okát.

2.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a rendszer źúadźs-áťvéte|érekizźrőlrag hiány és hibamentes
próbaüzemet követően kerülhet soľ. A próbaüzem előtt meg kell győződni arľól, hogy a rendszer a
próbaüzemľe alkalmas.e. Az ęrľe vonatkozó nyi|atkozatokat, továbbá a próbaĺizem soľĺĺn tapasztalt
hibákat, hiányokat és a kijavítasukľą pótlasukra megállapított hatáľidőkęt a Felek vagy
nyi|atkozattételre jogosultképviselójük jegyzóktĺnyvbefoglalják.
Szállító köteles a próbatizem soľán feltĺĺrt hibákat és hiányosságokat _ a lehető leggyoľsabban és a
saját költségén - kiküszöbölni.

2.5. Felek megállapodnak abban, hogy a rendszeľ átađásáva|, illetve átvételével megbizott szemé|yt a
másik fél e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tękintik, aki a ľendszer éltadásán, illetve átvételén tul



az átadźs-źivétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, átadĺís-átvételi jegyzőkönyv aláíľĺásráľa is
jogosult. A ľendszer átadásával, illetve átvételével megbízott személy adatairól a felek kötelesek
egymást írásban, a próbatizemet megelőzően értesíteni.

2.6. A szźL||ítő akkor teljesít, ha a rendszer hiőnýa|an minőségi és mennyiségi átadźsáxal egyÍitt a
fe|hasaáláshoz szükséges okmanyokat, műszaki dokumentációt, garancialevelet, a vonatkozó
jogszabályok szeľinti engedélyek masolati példányát is átadją valamint a rendszert üzembe he|yezte,
továbbá a keze|ő szakállományt a hasznźÄatra betanította.

f .7. Fe|ek a minőségi és mennyiség tekintetében a szerződés e|vá|asúhatatlan ľészét képezt5 műszaki
leíriásban rögzítettek szeľint állapodnak meg. A minőségi megvizsgálĺís helye a teljesítés helye, a
mennyiségi és minőségi vizsgálatot az át,levónek kell elvégeznie.
A Megrendelő vagy az átvevo a mennyiségi ellenőrzés még el nem végezetí részśÍ, valamint a
minőségi vizsgálatot köteles haladélctalanul de legkésőbb az átvételtől szźlmitott 8 napon beltil
megkezdeni és aztamegvizsgálráshoz szükséges idő alatt folyamatosan e|végezni. A Megrendelo vagy

az túvevo az ész|e|t minőségi hibát annak felfedezése után a Szá||itőva| haladéktalanul közölni és

egyben szavatossági igényét megjelölni kiiteles.

2.8. szźů|itő vźil|a|ja, hogy sikeres átadás-źtvéÍelt követóen 2 évig rendszerkövetési és karbantartĺísi
tevékenységet végez.

III. Jótál|ás' hĺbajavítás
3.1. A Szállító a szeľződésszeruen leszállított rendszerre azźltadźs-źivétel napjától 12 havi jótá|lást

vállal. A szíllító a rendszer átadasakoľ ktiteles źttadni az előíľasoknak megfelelő garancialevelet,
jótállási jegyet, valamint a 6.5. pontban foglaltakat.

3.z. A szź!||itó szavatolja az á|ta|a szá||ított rendszeľ jogtisztaságát.

IV. Szeľződéses áľ, Íizetési fe|tételek
4.|. Felek megállapodnak abban, hogy a Szźů|itćlt a rendszeľkia|akítás' oktatás, bevezetés
szerzadésszeríi té5esitese esetén 4.800.00,- Ft +AFA, azaz Négymi||iő-nyo|cszÄzezer forint + ÁFA
illeti meg.

pzen vételár Íarta|mazza a rendszęr \eszáI|ításźxa|, iizembe helyezésével, kiépítésével, oktatrísával
kapcsolatos, minden az |.|.a) pont éS a 1.2. pont szerinti feladat összes költségét, amelyen felül a
szźi|itő egyéb címen sem díjazásrą sem költségtéľítésľe nem tarthat igéný.
Megrendelő előleget nem nyújt. Szźi|itő a szerzőďés szeľinti teljesítésigazolás csatolasával a külön
jogszabá|yok szerint kiállított egy végszámla benyujtĺĺsaĺa jogosult. A számla ellenéľtékénęk
kifizetésére átutaliĺssal keľül soĺ, a teljesítés igazo|ást követő 8 napon belül. A teljesítés igazo|ásra
........... jogosult.

4.2.FęIęk megállapodnak abbaĺr, hogy aszźL||itőt a rendszeľktivetés és karbantaľtĺĺs vonatkozásában
megilleti 177.000,- Ft /negyedév + Áne, azazBgyszévhetven.hétezer forint / negyedév+ ÁFA, mely
összeg a szerzódés idotaľtama alatt nęm emelkedik, a Megrende|ő, a szerzódés teljesítése soľán
semmilyen okból nem fogad el áremelési kezdeményezést.

A Szállító az e pont szęľinti feladatok ellátása után az igazo|t negyeđévi teljesítést követoen jogosult a

szám|źł kiállítani. A negyedévi szám|a ellenértékének kifizetésére átutalrással keľĺilt, a teljesítés
igazo|ástkövető 8 napon belül. A teljesítés igazo|ásuajogosult a ...............

A Szállító teljesítése akkoľ tekinthetó szsrzodésszerrĺnek, ha a Szállító aszerződésben meghatározott
feladatait határidőben, maradéktalanul, aszerz.őďésben vagy a Megrendelő által meghatározott tartalmi
és foľmai követelményeknek megfelelően telj esíti.



v. Szerződő felek képviselőio kapcsolattaľtás
5. l . Megľendelő ľészéľől kapcsolattartó:

Kollár Tamás Gáboľ csopoľtvezető, Jegyz-oi Kabinet Informatikai csoport
telefon: 459-f209
e-mail : kollar@j ozsefvaros.hu
Kósa Edit csopoľtvezető, Szeľvezési és Üzemeltetési Ügyosztály, Ügyviteli csopot
telefon: 459-f137
e-mai | : kosa@j oz"sefvaľos.hll

5.2. Szźl|itő ľészérĺjl kapcsolattaľtó:

VI. Szeľződés te|jesítését bĺztosító me||ékkiitelezettséget jótállás
6.l. Amennyiben Szállító _ neki felróhatóan - késedelmesen teljesít, ,(lgy a Megľendelő _ a
szerzódésszegésbol fakadó egyéb igényein túl _ késedelmi kötbéne jogosult. A késedelmi ktitbér
alapján mértéke az eľedménytelentil eltelt teljesítési határidőtől számiť,la napi nettó szerzĺĺdéses díj 0'5
%o-a.

6.f. A szeľződésben előíľt teljesítési határidóhöz képest harminc munkanapon trili, a Szál|ítónak
felróható okból előálló késedelem esetén a Megľendelő azonnali hatállyal elá|lhat a szerződéstol,
amely esetben Megľendelő meghiúsulási kötbéne jogosult. A meghiúsulĺísi kötbéľ alapja a nettó
szerződéses źr, méľtéke: 30 oÁ.

6.3. szÁ||ítő tudomásul veszi, hogy a Megrendelő - a Polgráľi Törvénykönyvrol szn|ő |959' évi IV.
töľvény (a továbbiakban: Ptk.) 246. $-ára figyelemmel _ jogosult a kĺjtbéľt meghaladó kárrĺnak
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi vagy ahibás teljesítési kötbéľ megfizetése nem menetesíti a
teljesítés alól.
A Megrendelő a kötbérigényét íľasban köteles közilni a Szállítóval, kĹilön megjeltilve annak
jogalapját és összegét.

6.4. Megrende|ő szerzođésszegést követ el, ha fizetési kötelezettségét hatĺíridőben nem teljesíti.
Megrendelo fizetési késedelme minden napjára a mindenkori jegybanki alapkamat méľtékének
megfelelő méľtéktĺ késedelmi kamatot köteles ťlzetní.

6. 5. szállítót 1 2 hónapos j ótállási (gaľanciális) köte|ezettség teľhel i.
A szavatossági és jótál|asi felelősség keretében aSzźi|itő kĺjteles a Íelrtźr| és a Megrendelő által közĺilt
hibákat saját költségére, az éľtesítéstől számított 5 napon belül kijavítani vagy a kifogásolt résa
kicserélni vagy a hibát harmadik személlyel kijavíttatni (amennyiben azmuszaki|ag nem lehetséges, 5
napon beliil a javitźst megkezdeni és megszakítrás nélktil befejemi).

A jótállasi idő lejráľta előtt 30 nappal a felek vizsgá|atot tartanak, és jegyzőktinyvben rögzítik az
esetlegesen fennálló hibákat, valamint azazokkijavítására meghatározott határidőt.

vu. A szeľződés megsziintetése, módosítása
7.|. A Szállító kötelezettségeinek - felróható _ nem szerzőďésszerű, vagy nem teljesítése esetén

Megrendelő a szerzőďést egyoldalú nyi|atkozatá,va| a szerződés megkötésének időpontjáľa visszamenő
hatźilryalfelbonthatja (elállás), és követelheti a neki okozott kĺáľ megtérítését.

7.f .Megrende|ő a7.|. pont szeľint a szeľződéstől való elállasra jogosult az esetben is, ha
- a Szá||ítő ellen csődel.járźst vagy felszrámolási eljárást kezdeményeznek, vagy a SzÁ||ító

végelsziĺmolźsáÍhatáĺrozza e|, avagy egyéb olyan köľülmény merül fel aSzá||ítő érdekköľében, mely
a szerződés telj esítését meghiúsíthatj a.

- aSzá||ítő átalakul vagy fulajdonosai összetételében, vagyonábaĺl olyanjelentős változás következik
be, amely a Megrendelő megítélése szerint a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségek
telj es ítését v eszé|y ertefi '



7 .3. A Megrendelő a 7 .|. és 7.2. pontokon túl a szeľződéstől bármikor - indokolás nélkül - elállhat,
köteles azonban aSzá||ítő kárát megtéríteni.

7.4. A Szállító jogosult a szerundéstĺĺl _ elĺĺzetes írĺásbeli értesítést, a teljesítésre töľténő felszólítást _
követően elállni, ha a Megrendelo a szźi|itő jelen szerződés rendelkezéseinek betartásával kiállított,
jogosan igényelt összegľo| sző|ő szám|źtjtának kiegyenlítésével afizetési határidőt 60 napot meghaladó
késedelembe esik.

7.5. Felek a szerzodést kcizös megegyezéssel báľmikoľ męszüntethetik. Ebben az esetben a Felek
írásban, kĺiztisen aláíľt okiľatban rendelkeznek a szerzódés megszĺnésével kapcsolatos elszámolĺísról,
és a feleknek a megszüntetésről rendelkező okiľatban meghaÍźrozotí megszűnési idopontig még
fennálló és teljesítendő feladatairól.

7.6. Je|enszerzśdést a Felek csak közös megegyezéssel íriásban módosíthatjĺík.

VIII. Egyébľendelkezések
8.l. Jelen szerzĺĺdésben foglaltak a szerződés a|áirásának napjrán lépnek hatályba.

8.2. Felek egymáshoz intézeÍt nyi|atkozataikat értesítéseiket írĺĺsban, ajánlott levélben, vagy telefax
útj ĺín kötelesek megtenni.

8.3. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmertilo viĺás kérdéseket elsősorbalr egymás kt'Zötti
békés tárgyalások útjrán ľendezik. Amennyiben a tárgya|ásaik - azok megkezdésétől szĺámított 30
napon belül nem vezetnének eredményre a peľtáľgy éľtéke szerint illetékes bíróság felé fordulnak.

Je|en szerzodésben nem szabályozott kéľdésekben a Ptk. és hatályos jogszabályok ľendelkezései az
iranyadók.

Jelen szeľzódés készĺilt ..... oldalon, ...... egymassa| egyező példrínyban, melyet a felek elolvastak,
éľtelmeztek és mint szerződéses akaratukkal mindenben megfelelőt helyben hagyólag aláíľnak.

Jelen szerződés kizáľólag a mellékleteivel egyĺ'itt éľvényes.
Mellékletek:
|. száműmellék|et: szźL||itő aján|ata(ajánlatételi felhívrís, dokumentáciő,muszaki leíras)
2. száműmelléklet: SállÍtó a kiépített ľendszer támogatásćxal, kaľbantaľtiásával kapcsolatos feladatai

Budapest, 2012. .......

Megľendelő Szá||ító
Budapest Fovĺíľos VIII. kerĺilęt NetTeam-DMSone Szolgáltató és

Józsefváľosi onkormanyzat Tanácsadő Zrt.
Polgrármesteľi Hivatala képviseletében
képviseletében
dr. Mésár Eľika ügyvezető
a jegy zőt helyettesítő a|jegy zo

Ellenjegyzem:

Páris Gyuláné
pénzügyi :d;gy osztźiy v ezető



f. szźtmű mel|éklet

Szállító a kĺépített ľendszer tátmogatásálval, kaľbantaľtásáva| kapcsolatos feladatai

Szállító munkaidőben áIlandó telefonos segítségnyujtő szo|g6|tatást biztosít, megvźiaszo|ja a
rendszeľrel kapcsolatos tetszőleges műszaki és szakmai kérdéseket, segítséget nyujt mind a
felhasználói mind a rendszergazdai prob lémák megold ásähoz.

Szállító a rendszeľrel kapcsolatosan emailben, faxon vagy postán érkezo bejelentéseket,
hibáka aés az alábbi hibakatesóriatátb|źzat szeľint aze|hárítáts felől intézkedik.

Hibakatesória Elnevezése Leírása [ntézkedés
I vészhelvzet az egész rendszert

érintő meghibásodás,
mely a folyamatos
ügymenetet
lęhetetlenné teszi

munkaidőben 4 &6n
belül (elsősoľban távoli
eléréssel, de ha
szükséges helyszíni
kiszállással is)

2 srilvos hiba a ľendszer működését
nagyban befolyásoló
hiba, az adatképzés
helyességét éľintő
meshibásodás

24 óľán belĹil
(elsősoľban távo|i
eléréssel, de ha
sziikséges helyszíni
kiszállással is)

aJ hiba az egész iigymenetľe
nem kiterjedő csak
egyes tételeket érintő
hibák

legkésőbb 2
munkanapon bęliil

4 kisebb hiba az ügyintézést
lényegileg nem
befolvásoló hibák

legkésőbb 2
munkanapon belĹil

Szái|ítő a ľendszeľľel kapcsolatos előíľások, ľendeletek, jogszabályok megvěitozélsźtbő|
eľedő fejlesztési munkálatokat e|végzi, az t$ vźitozatokat téľítésmentesen Megrendelő
ľendelkezésére bocsátja.
A ľendszer nem - Megľendelő ťlnanszírozélsa alapján tiiľténő - továbbfejlesztése ľévén
létręjött fejlettebb és koľszerÍĺbb vźitozatait Megrendelő ľendelkezéséľe bocsátja.
sző||ítő a rendszer - nem Megľende|ő ťlnanszírozźsa a|apjőn töľténő
továbbfejlesztéseinél Megľendelő javaslatait figyelembe veszi, és lehetőség szeľint
beépíti.
szá||ítő a rendszer iizemeltetése soľán helyszíni segítségnyujtást biztosít. Szá||itő
ennek a szo|gáitatásnak keretében a |eszźů|itott ľendszeľt jól ismeľő, képzett
munkatársat biĺosít a felmerĹilő adatbázis-problémák megoldásárą üzemeltetési
tanácsok adására oktatĺĺsra, illetve tetszőleges a rendszerľel kapcsolatosan felmeľülő
gond elháľítésfua.




