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Cegjegyzeksz6ma: 01 -09-861 087
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Kepviseli: Wehring Tam6s iigyvezet6 6n6llo cegjegyzesi joggal

- a tovdtbbiakban: Villalkoz6 -
- a tov5bbiakban egyUttesen: Felek -

k6z6tt az alulirott helyen 6s id6ben az alAbbi felt6telekkel:

Preambulum

Szerz6d6 Felek egybehangz6an kijelentik, hogy a f6fEf USZ F6v6rosi K6m6nysepr6ipari Kft. a
kdzbeszerz6sekr6l sz6l6 2015.6vi CXLlll. tdrv6ny (a tovabbiakban: Kbt.) 113. $-a szerinti nyilt kdzbeszerz6si
elj5rdst folyatott le "lntegralt tigyviteli szoftver beszez6se" t6rgyban.

Megrendel6 a hivatkozott k6zbeszez6si eljdrdsban a V6llalkozo aj5nlatdt nyilvSnitotta az eljArAs nyertes6nek. A
nyertes aj6nlat a jelen szerz6d6s elv5laszthatatlan mell6kletet kepezi.

Vdrllalkozo a jelen szez6d6s szerinti feladatokat megismerte, azokat, mint a jelen szez6d6s szerinti feladatok
teljesit6s6re szakosodott szem6ly, az elvdrhat6 gondoss5ggal tanulm6nyozta, 6s a szerz6d6st Felek e tenyek
ismeret6ben k6ti meg.

l. A szerz5d6s tArgya, teljesit6si hely 6s hat6rid6

Megrendel6 megrendeli, V6llalkoz6 pedig elv6llalja a Megrendel6nel folyamatban lev6, ERP rendszer
bevezet6s6re ir5nyulo projektben a jelen szerz6des szerinti egyes standard szoftverek 6s licenceik
sz6llit6s6t, a standard szoftverek adapt6l6s5t, 6s az egyedi szoftverfejleszt6sek megvalosit5s6t, tov6bb5
a bevezetett rendszer 3 (h6rom) 6ves iizemelteteset a jelen szez6d6sben meghat5rozottak szerint.
Ennek keret6ben a V6llalkozo lesz6llitja kUl6n6sen a projekt megvalositds6hoz sziiks6ges standard
szoftvereket, licenceket, eredmenytermekeket 6s dokumentumokat, majd a megrendel6i elvdr6soknak
megfelel6en kifejleszti az egyedi szoftvereket es adaptalja azokat a Megrendel6 szervezet6re, valamint
teljesiti a jelen szerz6d6sben meghat6rozott oktat5si, dokumentdci6s, 6les Uzemi t6mogat6si,
Uzemeltet6si (ide6rtve kUlonosen, de nem kiz6r6lagosan a jelen szerz6d6s szerinti szoftverk6vet6si,
verziofrissitesi, rendelkez6sre 6ll5si) es egyeb kapcsolodo feladatokat.

V6llalkozo egyes feladatail, az irSnyado merf6ldk6veket 6s a hozzdjuk kapcsol6d6 eredm6nyterm6keket
6s azok tartalmi elemeinek meghat5rozSs5t egyebekben r6szletesen a jelen szerz6d6s 1. sz6m[
mell6klete, a Mfiszaki Melleklet, valamint a jelen szerz6d6s 2. szAmu melleklete larlalmazza.

Felek rdgzitik, hogy az 1. es 2. sz5m0 mellekletben nem opcios feladatk6nt meghatdrozott feladatok
mindegyikenek elv6gz6se V5llalkoz6 kdtelezetts6get kepezi.

Megrendel6 a jelen szerz6d6s 1. sz. mell6klete szerinti opcios feladatok - a 200 6r5s 6rakeret terh6re az
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1. sz. melleklel 2.'1.6.3. pontja szerint megrendelhet6 feladatok - ellataset az 1. sz. mellekletben
foglallak szerint jogosult ig6nyelni V6llalkoz6tol. Megrende16 az opci6s lehiv6sokra vonatkoz6
nyilatkozatait 2022.O9.O1. napj6ig jogosult megkoldeni/atadni Vallalkoz6 r6sz6re. Felek a felreert6sek
elkeriil6se 6rdek6ben rOgzitik, hogy az 1. sz. mell6klet kifejezetten elter6 rendelkezese hieny6ban
Vellalkozo az opci6s feladatokat a .ielen szez6desben r6gzitett, a nem opci6s feladatokra ir6nyad6
felt6telek szerint kdteles teljesiteni.

Felek a f6lreert6sek elkerUl6se 6rdekeben rdgzitik, hogy a VAllalkoz6 jelen szez6des szerinti
kotelezettsegei magukban foglaljak az dsszes olyan feladat elvegz6s6t is, amelyek az 1.1. pontban

hivatkozott projekt szerinti rendszer megvalosit6sAhoz es m0k0des6hez, Uzemeltetetes6hez
sziiks6gesek, abban az esetben is, ha azok specifikusan nincsenek a jelen szerz6d6sben vagy annak
mell6kleteiben megemlitve, de 6szszer0en kdvetkeztethet6k a szez6d6s targyabol (tdbbletmunka).

Felek a Vellalkoz6 dokumentacids kdtelezettsegei kapcs6n r0gzitik, hogy a Vallalkoz6 kdleles a
lvlegrendelo reszere atadni a szallitott egyedi szoftverek Megrendel6 eltali haszn6latehoz szukseges
minden inform6ciot 6s dokumentaci6t, fuggetleniil att6l, hogy az a jelen szezddesben kU16n felsorolasra
keriil-e. Felek rdgzitik tovebb6, hogy a V6llalkoz6 a szerz6d6s teljesit6sevel osszhangban az altala
elk6szitett mindennem0 dokumenteci6t kOteles elektronikus 0ton, a Megrendel6vel egyeztetett
adathordoz6n is a l\4egrendel6 16sz6re etadni.

Felek egyebekben rdgzitik a Vellalkoz6 dokument6ci6s kdtelezettsegei kapcs6n, hogy a Vallalkozo a
jelen szerz6des alapjan eltala 6tadando dsszes dokumenl6ciot - hacsak valamely konkr6t dokumentum
vonatkoz6s6ban a jelen szez6d6s 1. sz. mell6klete kifejezetten nem teszi lehet6v6 a m6s nyelvo
dokumentacio V6llalkoz6 eltali 6lad6sat vagy a Felek el6zetesen kifejezetten elter6en nem allapodnak
meg - magyar nyelven kdteles szolgaltatni. Az esetleges forditdssal kapcsolatos kOltsegeket Vallalkoz6
koteles viselni.

Felek rdgzitik, hogy a Vellalkoz6 feladatai teljesites6nek hatarid6it tetelesen a jelen szez6d6s 2. szamU
mel16klete tartalmazza.

A V6llalkozo teljesiteseinek Megrendel6 altali atvetele

Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dessel dsszefil996, a Nlegrendel6n6l folyamatban 16v6, ERP rendszer
bevezel6s6re i16nyul6 projektben Felek egyijttmgkddve alakitjak ki az egyes 6tad6s-Atv6teli szab6lyokat,
hacsak a jelen szerz6des '1. sz. melleklete kifejezetten elter6, specialis szabelyozest nem tartalmaz az
adott atades-etu6tel vonatkozasdban. Felek rogzitik, hogy a Megrendel6nol folyamatban 16v6, ERP
rendszer bevezet6sere irdnyul6 projektben a Felek 6ltal egyilttm0kddve kialakitand6 6tad6s-6tv6teli
szabelyok kialakitesa nem irenyulhat olyan hat6rid6k, m6dszerlanok meghaterozasera, melyek akar
kdzvetleniil, akar kOzvetetten a jelen szez6des 2. szemi mell6klet szerinti teljesit6si hatarid6
m6dositirsat eredm6nyezhetik, tovabbe nem rogzithetnek olyan megallapodest, mely a Vallalkoz6
szerz6d6sszegeseert valo felel6sseg6t a jelen szez6d6sben foglaltaktdl ener6en allapitja meg. Felek
rogzitik, hogy a Felek semmilyen kofl.ilm6nyek kdzdtt sem alkalmazhatnak olyan 6tadas-5tu6teli
folyamatot, mely irasban nem dokumenta[.

Felek rOgzitik, hogy a jelen szerz6d6s szerinti feladatok teljesitesi helyszineit Felek folyamatosan
egyeztetik egymassal azzal, hogy a teljesites helyszinei kizAr6lag Budapest kozigazgat6si hat6rain
beltilre es6 helyszinek lehetnek.

Amennyiben VAllalkoz6 a jelen szerz6des szerinli valamely teljesit6set b6rmely oknal fogva
akadalyoztatva latja, haladektalanul koleles irasban 6rtesiteni Megrendel6t az 6ltala vAllalhatonak
tekintet 6s teljesitheto ij haterid6r6l. A modositott hat6rid6 kiz6r6lag abban az esetben tekinthet6
ervenyesnek, ha azt a Megrendel6 irasban elfogadta. Felek rdgzitik, hogy a hat6rid6 jelen ponl szerinti
m6dositasa nem mentesiti Vallalkoz6t a jelen szez6d6s szerinti k6sedelmi kdtber megfizetesenek
kotelezettsege a16l, amennyiben a hat6rid6-m6dositest szuksegessd tev6 kesedelem oka Vallalkoz6
6rdekk0r6ben merult fel.

Felek rogzitik, hogy Vellalkoz6t terhelik mindazon kdtelezetts6gek, amelyeket a jelen szez6d6s nem
tesz kifejezetten a Megrendel6 kotelezetts6g6ve. Hacsak a jelen szez6des kife.iezetten e[er6en nem
rendelkezik, a Vellalkoz6 jelen szez6d6ses kotelezetts6ge mageban foglalja az osszes olyan tetelt,
amelyek speciflkusan nincsenek a jelen szez6desben megemlitve, de minden k6ts6get kizer6an
kovetkeznek a jelen szerzddesb,l, azaz olyan kotelezettsegek, melyek a jelen szez6d6s szerinti
teljesitesek marad6ktalan megval6sitas6hoz ugyanannyira sziiksegesek, mintha ezeket a teteleket a
szerz6d6s kifejezetten emlitette volna.

t5.

I,6,

t.7.
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.1 . Felek megallapodnak, hogy a Vallalkoz6 egyes teljesit6seit Megrende16 k6pvisel6je igazolja'
Amennyiben adott feladat-iel.iesit6s minden r6sze vonatkozesaban az 1.6s 2 sz. mell6kletben

reszlet;zettek eredmdnyek6nt megellapitdst nyert, hogy a Vallalkozo marad6ktalanul 6s

szez6d6sszeruen tetjesitette a jelen szerz6d6s szerinti, adott m6rfdldk6hdz tartozo feladatat,

Megrendet6 a sikeres tetjesit6s nrpj6t kdvet6 5 (dt) munkanapon beliil kiadja a teljesitesigazolest (a

jelen szez6d6s alkalmazaseban: ,,Teliesit6sigazolas") a Vallalkoz6 r6szere. Felek rdgzitik, hogy a
ieljesit6sigazot6s mint6jat a .jeten szerz6d6s hat6tyba l6p6set6l szamilott 5 (6t) munkanapon beliil
k<iicis megegyez6sgk alapjan ellapitjak meg 6s a jelen szez6d6shez 4. sz. mell6kletk6nt csatolj6k. A

Tetlesit6sigazol6s Megrendel6 k6pvisel6je eltali alairesa igazolja, hogy a vallalkoz6 a jelen szezodes
szerinti adott feladatra vonatkoz6 kOtelezetts6geit szez6d6sszer0en teljesitette 6s jogosult sz6mla

ki6llitasara. Felek a felre6rt6sek elkeriil6se 6rdek6ben rogzitik, hogy a jelen szerz6d6sben kifejezetten

rdgzitett egyes esetekben - az ,el6te fizetend6 t6telekn6l' - vallalkozo szamla kiallil6sara
Teljesit6sigazoles nelkill is jogosult.

A Megrendel6 r6szer6l a Teljesit6sigazolesok kiallitasara jogosult szem6ly:

- nev: Baloghne Raffay No6mi

- e-mail:raffay.noemi@kemenysepro.hu
- telefon: +3620 4259820
- cim: 1145 Budapest, Szugl6 utca 9-15.

Felek 1692itik, hogy a fenti szem6ly helyett a Megrendel6 k6pviselet6ben csak m6s, a Teljesitesigazol6s
kiellitasa-ra c6gszer0en aleirt meghatalmaz6ssal feljogositott szemelyek jogosultak Teljesit6sigazolas
kie it6sara. Feiek rdgzitik tovebba, hogy a Teljesit6sigazolas ki6llit6s6ra jogosult szemely megveltozesa

- melyr6l lvlegrendel6 a v6ltoz6s bekdvetkezes6t megel6z6 3 (harom) munkanappal megel6z6en kdteles

ir6sbin t6jekoztatni V6llalkoz6t (amennyiben ez nem lehetseges barmely objektiv oknel fogva, akkor a
veltozas b;kovetkezt6t kovet6en halad6ktalanul) - nem min6sUl a jelen szez6d6s m6dositasanak.

Fetek rogzitik, hogy a Teljesit6sigazolasok kiallitasa nem jelent joglemond6st Megrendel6 r6sz6rdl,

tovdbbd Megrendel6 a fenntartja a szez6d6sszegesb6l ered6 ig6nyei ervenyesites6nek jog6t arra az

esetre is, hta teljesit6st a szeiz6d6sszeg6sr6l tudva elfogadta 6s ig6nyet nem jelentette be azonnal a

Vellalkoz6 16sz6re.

lll. Vellalkozasi dij

lll.'1. Felek megdllapodnak, hogy Vallalkoz6t a jelen szez6d6sben meghatarozott feladatai - bele6rtve az

opci6s feladatokat is - sierz6d6sszer0 teijesitesonek ellenert6kek6nt a jelen szerzodes megkot6set
megel6z6 kdzbeszerz6si elje16sban benyrijiott ajanlataban foglaltakkal dsszhangban a jelen szerz6des
3. szAmrj me 6kleteben meghatarozott vellalkozesi dijak illetik meg. Felek rogzitik, hogy az egyes

teljesit6sr6szekre es6 vallaikozesi dijr6szek cisszeget a jelen szerz6des 2. szem1. mell6klete

laialmazza. Felek rdgzitik, hogy a vAllalkozesi dijak utani etalanos forgalmi ad6 felszamitasa 6s

megfizet6se vonatkozis5ban iz nitnyadb jogszab6lyok rendelkez6sei alkalmazand6k. Vallalkozo e

k6r6en kijelenti, hogy a 3. szam0 mell6klet szerinti vallalkozesi dijak a jelen szerz6des szerinti feladatai

teljesitesare mara;aktalanut fedezetet ny0jtanak, ide6rtve a feladatok teliesit6s6hez esetlegesen

"rl.ik"6g"" 
jarutekos munk6k k6ltsegigeny6t is, es igy mag6ban foglaljek kUlonosen a jelen szez6d6s

szerinti szerz6i vagyoni jogok etruhaz6sanak 6s a j6tal16snak az ellen6rt6ket is'

lll.2. A Vellalkoz6 el6legre nem jogosult, Megrendel6 biztosit6kot nem ny0.it Vallalkozo r6szere; Megrendel6
tartal6kkeretet nem kepez.

lll.3. Vallalkozo nem.iogosult a jelen szerz6d6s felt6teleinek, igy kuldnOsen a dijaknak a m6dosites6t k6rni

bdrrmely devizi6rfolyam vAltoz6s6ra, flnanszirozasi kockazat megv6ltoz6sara vagy bermely
makrogazdas6gi hatdsra (pl. inflaci6ra) hivatkoz6ssal vagy ha valamely ad6kulcs n6 vagy csokken, Uj

ado k6rul bev6zet6sre, ely ad6falta megsz(nik, vagy barmilyen veltozAs tdrtenik barmely ad6fajta
ertelmezds6ben vagy alkilmaz6sdban a lelen szez6d6s teljesitese soren, amelyet a Vellalkozora,

alv6llalkoz6jara vagy alkalmazottjaira kivetettek vagy kivetnek, kiil6nosen a jelen szez6des
teljesitesevel kapcsolatosan.

Az adok - ide nem 6rtve a Megrendel6 altal fizetend6, 6th6ritott altal6nos forgalmi adot -, esetleges

dijak 6s illet6kek visel6se V6llalkoz6 altal tortenik. Erre tekintettel ezen koltsegek hatosegok, illetve

h;rmadik szemelyek fel6 tdrten6 megfizet6se V6llalkoz6 kdtelezetts6ge. Felek rogzitik tovebba, hogy a

Vallalkoz6 a vell;lkoz6si dijakon tUlmen6en semmif6le tobbletdijazasra, kdltsegt6rit6sre nem.iogosult a

feladatai teljesit6s6vel kapcsolatban; a vallalkoz6si dijak a Vellalkoz6 osszes koltsegere fedezetet
nyijtanak.

lll.4. Vallalkozo visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen szez6des megkdt6set megel6z6 eljeras sor6n az

６^



ajAnlataban a jelen szerz6des szerinti v6llalkoz6si dijakat a jelen szezodesben - kiilondsen a
fentiekben - foglaltakra figyelemmel haterozta meg.

lV. Fizet6sifelt6telek

lV.1 . Vdllalkozo a teljesitdsei16l a Teljesit6sigazoldsok alapj6n, a vonatkoz6 jogszabelyok - kUl0n0s tekintettel
az Afa t6rvenyre - szerinti hat6rid6ig 6s tartalommaljogosult 6s egyben koteles szemla kiallitesara.

lV.2. Az egyes kifizet6sek iltemez6s6t a jelen szez6d6s 2. sz. melleklete lartalmazza.

1V.3. Az ellen6rtek kifizetes6nek tel.iesit6se a Ptk. 6:130. S (1)-(2) bekezdeseben foglalt szab6lyoknak
megfeleloen tdrtenik. Vallalkoz6 a szamla kiellitesara a Megrendel6 aftal kiallitott, a jelen szez6d6s
szerinti Teljesit6sigazol6sa birtokaban jogosult.

A Megrendel6 a Vallalkoz6t megillet6 ellenerteket a szamla 6s mellekleteinek k6zhezv6tel6t6l szamitott
30 (harminc) naptdri napon belUl utalja at a Vallalkozo szamlajan megjeloll bankszamlasz6mra.

Amennyiben a Vallalkoz6 eftal kiallitott sz6mla a hatalyos jogszabalyoknak, illet6leg a jelen szez6d6s
el6iresainak nem felel meg, vagy a fizetes jelen szez6desben meghaterozott egyeb eldfelt6telei nem
teljesulnek, a Megrendel6 jogosult a sz6mlet visszautasitani 6s a hi6nyok potlasara irasban felsz6litani a
Vellalkozot. Ebben az esetben a flzet6si haterid6 a megfelel6 szamla k6zhezvetele napjan kezd6dik.

Felek rdgzitik, hogy a fentiek szerinta esetekben az 6rintett osszeg megfizet6se kapcsan a kifizetes
el6felteteleinek maradektalan teljesril6s6t6l szamitand6 a vonatkoz6 lizetesi hat6rid6.

1V.4. Vallalkoz6 a szamlain koteles fellrintelni kulonosen:

- a,,szemla"elnevezest;

- az elszemolesi id6szakot (amennyiben ez 6rtelmezhet6);

- a tevekenyseg leir6s6t;

- Vdllalkoz6 bankszemlaszdmet 6s szamlavezet6 bankj6nak nev6t;

- Villalkoz6ad6szemAt:

- a jelen szez6d6s megrendel6i nyilvantartasi sz6met (partnerazonosit6: 079771);

- mindazon adatokat, tartalmi 6s formai elemeket, melyeknek feltuntelese a szamla
kiallitasakor hatAlyos jogszabalyok vagy a lvlegrendel6 indokolt elv6rasai alapjAn
szr.ikseges.

1V.5. V6llalkozo a szaml6ihoz koteles mellekelni a jelen szerz6des alapjan a resz6re a lvegrendel6 altal
kiSllitott, a sz6mla szerinti ellen6rt6k elsz6mol6sdnak jogossag6t igazol6 Teljesit6sigazoles egy m6solati
peldenyat is.

1V.6. Vallalkoz6 a szamleit Megrendel6 r6sz6re a kovetkez6 cimre kdteles megkiildeni:

1145 Budapest
Szug16 utca 9-'15.

Elektronikus szemla benyujtAsa az e-szamla@kemenysepro.hu cimre tOrtenhet. Elektronikus szamla
beny0jt6sa eset6n az elektronikus szaml6nak meg kell felelnae az AFA tdrv6ny 175. S-dban foglaltaknak.

!V.7. lvlegrendel6 egyebekben mindaddig jogosult a Vallalkoz6 szemleit visszautasitani, amig azok nem
felelnek meg maradektalanul a jelen szez6desben foglaltaknak. A hibes, hianyos, teves cimre
megkuldott vagy egy6b okb6l nem a jelen szez6d6s rendelkezeseiben 6s/vagy a hatalyos
jogszabalyokban megfogalmazottaknak megfelel6 szamla visszaulasitaseb6l eredoen a V6llalkoz6
es/vagy b6rmely alvellalkoz6ja Megrendel6vel szemben igenyt nem 6rv6nyesithet 6s V6llalkoz6 koteles
helyt Sllni a Megrendel6t a jelen az ilyen esetekb6l kifoly6lag 610 Osszes k6rert. Az el6z6ekben
r6szletezetl esetekben a frzetesi halarid6 a megfelel6 szemla kezhezvetele napjen kezd6dik.

1V.8. Amennyiben Megrendel6 a jelen szez6desben kife.iezetten meghatarozott vagy egyeb, vonatkozo
jogszabAly alapjen felmeru16 barmely okbol a kifizet6s visszatartasera k6nyszerUl, a jogszer0
visszatartes kdvetkezt6ben bekdvetkez6 k6s6bbi, r6szleges vagy teljes kitizetesb6l ered6en Vallalkozo
lvlegrendel6vel szemben semmifele ig6nyt - krilOnds tekintettel a kesedelmi kamat, kamat vagy egy6b
k6lts6g megt6ritesere i16nyu16 igenyre - nem 6rv6nyesithet.

1V.9. Felek megallapodnak, hogy lvlegrendel6 flzet6si kotelezetts6ge azon a napon min6siil penzugyiteg
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teljesitettnek, amikor az ellenedeket V6llalkoz6 szamlavezet6 penzint6zete a V6llalkozo banksz6ml6jdn
j6veirta vagy j6v6 kellett volna irnia.

lV.1O. Felek megallapodnak, hogy kesedelmes fizet6s eset6n Vallalkoz6 a Ptk. szerinti k6sedelmi kamat
felszamites6ra.iogosult a Megrendel6vel szemben.

lV.'l l. A Megrendel6vel szembeni b6rmilyen kdvetel6s engedm6nyez6se (ide6rtve annak faktorelasat is), illetve
barmilyen, a Megrendelovel szembeni kovetel6sen zelogjog alapitasa csak a lvlegrendel6 el6zetes
irasos jovahagy6saval lehets6ges, amely j6v6hagy6st Megrendel6 csak alapos indok alapj6n .iogosult
megtagadni. Az el6zetes irasos j6vahagyas nelkuli engedmenyez6ssel (faktor6lessal) vagy zalog.iog

alapitassal Vallalkoz6 szerz6d6sszeg6st k6vet el, mely6rt kert6ritesi felel6ss6ggel tartozik. VAllalkoz6
vallalja tov6bba, hogy alvallalkoz6ival olyan szezod6seket kot, melyek a jelen pontban foglaltak
betanAsat az alvellalkoz6 vonatkozasaban is biztositiak.

v.3.

V. V6llalkoz6 jogai, ktitelezetts6ge i

Vallalkoz6 koteles a feladatai elv6gzese soren a N/egrendel6vel egy0ttmUkodni a jelen szerz6d6sben es
a vonalkoz6 jogszabalyokban foglaltaknak megfelel6en.

Vallalkoz6 k6teless6ge az egyUttm0kddes felt6teteinek V6llalkozo oldala16l tdrt6n6 biztositasa.

Jelen szez6d6st a Kbt. 138. S (1) bekezd6se szerint a Vallalkozonak kell teljesitenie. Vellalkoz6
ugyanakkor a jelen szez6d6s teljesites6hez a Kbt-ben foglalt felt6telek szerint jogosult alvdllalkoz6t
igenybe venni, az alebbi alpontokban rdgzitettekre flgyelemmel:

V.3.'1. A jelen szerz6d6s teljesites5be a V6llalkozo eltal bevonni kiv6nt, a ielen szerz6d6s
megkdt6sekor ismert alv6llalkoz6k adatait a Vellalkoz6 altal a jelen szerz6des alairdsAval
egyidej0leg alai(, a jelen szez6des 5. sz. mel16klet6t kepez6 nyilatkozat tartalmazza.

V.3.2. Felek rOgzitik, hogy a Vallalkozo Uj alvallalkozo bevon6s6ra csak a Kbt-ben foglalt feltetelekkel
jogosult azzal, hogy az Uj alv6llalkozo bevonAsat a jelen szez6d6s 5. sz. mell6klete szerinti
nyilatkozat aktualiz6lt, a VAllalkoz6 Altal c6gszer0en al6irt 4 (n6gy) eredeti p6ld6nyAnak
Megrendel6 reszere tOrten6 megkUldesevel koteles teljesiteni.

V.3.3. Felek rdgzitik tovabba, hogy b6rmely, a jelen szerz6d6s 5. sz. mellekletet erint6 vSltozesrol -
ide6rtue killdnOsen, de nem kizar6lagosan az aluAllalkoz6i teljesites6nek arAnyenak
megvaltozasdt - V6llalkoz6 a jelen szez6d6s 5. sz. melleklete szerinti nyilatkozat aktualiz6lt, a
V,llalkozo altal c6gszenien alairt 4 (negy) eredeti peld6nyanak Megrendel6 r6sz6re torten6
megkuldes6vel koteles bejelenteni.

V.3.4. A jelen szez6d6s 5. sz. mell6klet6nek az V.3.2. es V.3.3. pontban rogzitettek szerinti valtoz6sa
nem min6siil a jelen szerz6d6s m6dositesanak. Felek rdgzitik, hogy az v.3.2. es V.3.3. pont
szerinti aktualiz6lt mell6kletet V6llalkoz6 - a beny0jtes sorrendj6ben - folytatolagos
alsz6moz6ssal (511.,512.,5/3. stb.) ellatva kdteles benyijtani a lvlegrendel6 reszere.

V.3.5. Vellalkoz6 az V.3.2. 6s V.3.3. pontban rogzitettek kapcsan kifejezetten krelenti, hogy a Kbt.-
ben meghatarozott, az alvallalkozok vonatkozas6ban irenyad6 szabalyokkal maradektalanul
tiszteban van 6s minden intdzked6st megtesz ezen rendelkez6sek betartasa 6rdek6ben,
tovabbe a jelen szez6d6s alairaseval kifejezetten tudom6sul veszi, hogy ezen koteiezetts6gek
megszegese sUlyos szez6d6sszegesnek min6siil, melyre tekintettel Megrende16 jogosuha
velik a jelen szerz6dds azonnali hatalyi felmondes6ra vagy az att6l tort6n6 elallesra, tovebbe
Vallalkozoval szemben a jelen szez6des 6s a vonatkoz6 jogszabelyok szerinti
jogkovetkezm6nyek is korl6tozas n6lkLil 6rvenyesithet6k.

V.3.6. A lvlegrendel6 vagy a neveben eljar6 szemely (szervezet) a szez6d6s teljesitdse sor6n
korlatozas nelkiiljogosult ellen6rizni, hogy a jelen szez6des teljesit6s6ben a Vallalkozo oldalan
a jelen szez6d6s 5. sz. melleklete szerinti alvdllalkoz6(k) vesz(nek)-e r6szt.

V.3.7. A Vallalkoz6 az eftaa a teljesit6sbe bevont alvellalkozokat megillet6 dijak alv6llalkoz6k fel6
t0rten6 megfizetese16l koteles gondoskodni, 6s az alv6llalkozok nem jogosultak semmilyen dij-,
kdlts6gig6nnyel vagy egy6b kcivetelessel a Megrendel6vel szemben fellepni. Vela|kozb az
alv6llalkoz6k kiv6lasaasaert 6s teljesitesukert, a titoktartdsi kdtelezetts6g veliik t0rt6n6
betartatas66rt egyebekben a Polg6ri Torv6nykonyv szab6lyai szerint felel.

Vallalkoz6 a teljesiteshez az alkalmassdg6nak igazolasaban r6szt vett szervezelet a Kbt. 65. S (7)
bekezdese szerint az eljeresban bemutatott kdtelezetts6gvallalasnak megfelel0en, valamint a Kbt. 65. S

x.-
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(9) bekezdesaben foglalt esetekben 6s modon kdteles igenybe venni, valamint koteles a teljesitesbe
bevonni az alkalmass6g igazolas6hoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek
bevonesa a Kbt. 138. S (2) 6s ( ) bekezd6s6ben rdgzitettek flgyelembevetel6vel maradhat el, tovabba
helyettuk a Kbt. 138. S (2) es (a) bekezd6sben rdgzitettek figyelembev6televel vonhat6 be m6s
szervezet vagy szakember (idedrtve az 6talakules, egyes0l6s, szetvel6s itjen tdrtenO jogul6dl6s eseteit
is).

Felek rdgzitik, hogy a jelen szerz6d6st megel626 kdzbeszez6si eljarasban a vel|alkozo vallalta, hogy a
jelen szez6des teljesit6s6be bevontan reszt vesznek a jelen szez6des 6. sz6m0 mell6klet6ben
meghatarozoft szakmai tapasztalattal rendelkez6 szakemberek, igy legalabb:

- 1 f6 fels6fok0 m0szaki vagy informatikai vagy gazdasagi vagy azokkal egyen6rt6ku
v6gzetts6ggel rendelkez6 projektvezet6 szakember, aki rendelkezik legalabb 36 (harminchat)
h6nap szakmai tapasztalattal lT rendszer-bevezetdsi projektmenedzsment teruleten, 6s aki
projektvezet6k6nt r6szt vett legalabb 3 (harom) darab vdllalatirenyitdsi rendszer-bevezetesi
projektben, valamint

- I f6 fels6foki m0szaki, informatikai vagy gazdasagi vagy azokkal egyen6rtek0 v6gzettseggel
rendelkez6 szakemberrel, aki reszt vett a jelen szerz6d6s megkdteset mege1626 kdzbeszerz6si
eljares felhivasanak feladdset megel6z6 3 evben legalabb 3 (harom) darab, a Vallalkozo
ajanlataban megajenlott vallalatiranyit6si rendszer bevezet6sere vonalkozo projektben, 6s ezen
kiv0l legalabb 36 (harminchat) h6nap senior v6llalati16nyitdsi tanecsad6 es/vagy Uzleti elemz6
6s/vagy bevezetesi lanacsado 6s/vagy tan6csad6 tapasztalattal rendelkezik, tovebb6

1 f6 felsdfok0 informatikai yagy azzal egyenert6ku vegzetts6ggel rendelkez6 senior fejleszt6
szakember, aki rendelkezik legal6bb 36 (harminchat) honap alkalmazesfeileszt6si
tapasztalattal.

Amennyiben a Vdllalkoz6 az elj6ras sor6n a Kbt.65. S (7) bekezdes6re tekintettel el6szez6dest ny0jtott
be, koteles a Megrendel6l iresban tdj6koztatni arr6l, ha az e\erAs soran a Kbl. 65. S (7) bekezdese
szerint bemutatott, az alkalmasseg igazol6s6ban r6szt vett szervezettel megkdtott el6szez6des alapjdn
a Vallalkoz6 6s az alkalmass6g igazol6sdban reszt vett szervezet kdzott az el6szez6desben
meghatarozott id6pontban, de legkes6bb a jelen szerz6d6s hat6lyba l6pes6t6l szamitott 10 (tiz)
munkanapon bel0l nem jdn letre szez6des, t6j6koztatva a l\4egrendel6t egyittal a Kbt. 138. S (2) 6s (a)

bekezd6s6ben foglaltak VAllalkoz6 eltali teljesit6se 6rdekeben megtett int6zked6sekr6l, megkotott
szez6desekr6l. Tovebbe a Vallalkoz6 kdteles a lvlegrendel6t irasban tejekoztatni a V6llalkoz6 6s az
alkalmassdg igazol6sdban r6szt vett szervezet kdtelezettsegvallalas6t tartalmazo szez6d6s
m6dositAsa16l, megszUntetese16l, legkes6bb a szerz6desmodosit6s vagy a szez6d6s megszuntetes6re
irenyulo egy- vagy k6toldalu jognyilatkozat al6irds6t6l, illetve k6zhezv6telet6l szemitott 3 (hArom)
munkanapon beliil, tajekoztatva a Megrendel6t egy(rttal a Kbt. 138. S (2) 6s (4) bekezdeseben foglaltak
V6llalkoz6 eltali teljesit6se 6rdek6ben megtett int6zked6sek16l, megk6tdtt szerz6d6sekr6l.

A jelen pontban foglaltak Vellalkoz6 altali b6rminem0 megszegese - ide6rtve a Kbt. 138. S (2) es (a)

bekezd6seben foglaltaknak megfelel6 intezked6sek elmulasztds6t, yagy az azokba titkdz6 intezked6sek
megt6tel6t 6s/vagy a megkol6tt szez6d6sek hib6j6t, hi6nyossegat is - a jelen szerz6des Megrendel6
altali rendkiviili - azonnali hat6lyi - felmondasi jogat alapozza meg.

V6llalkoz6 tudomasul veszi, hogy jelen szerz6des teljesitese soran szem6lye csak a Kbt. '139. S-aban
rdgzitettek llgyelembev6televel vdltozhat meg.

Vellalkozd tudomasul veszi, hogy lvlegrendel6 - a kdzp6nzekkel valo felel6s gazdalkodas efuenek
6rv6nyesitese jegy6ben - a jelen szez6des teljesitese, illetve teljesiilese soran a Kbt. 142. S-eban
rogzitettek figyelembev6tel6vel koteles eljerni. Megrendel6 ennek keret6ben kdteles a Kozbeszerzesi
Hatosagnak a Kbl. 142. S (5) 6s (6) bekezd6seben r6gzitett eselekben 6s kdrben adatot szolgaltatni,
melyhez Vallalkoz6 jelen szez6des alai16s6val kifejezetten hozz+erul.

Vellalkoz6 a jelen szez6des teljesit6se sordn szakmaj onell6saggal, az ienyadh jogszabalyoknak,
szakmai normdknak 6s szokasoknak megfelel6en koteles elj6rni.

Vellalkoz6 koteles a Megrendel6t minden olyan kcirillm6nyr6l halad6ktalanul 6rtesiteni, amely a feladatai
teljesitesenek eredmenyesseget vagy hatarid6re val6 elv6gzes6t veszelyezteti vagy g6tolja. Az ertesites
elmulasztasab6l ered6 ker6rt VAllalkoz6 felel6s.

Vallalkozo kijelenti 6s szavatolja, hogy a jelen szez6des targyat k6pez6, eltala leszallitott szoftverek es
egy6b eredmenytermekek per-, teher- 6s ig6nymentesek. Vallalkoz6 szavatol az6rt, hogy harmadik
szem6lynek nincsen olyan joga, amely a lviegrendel6re a jelen szez6d6ssel atruhazott tulajdonjogot
6s/vagy a jelen szez6des alapj6n megszerzett bdrmely jogat korletozna, vagy kize.ne.

V,6,
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V.'10. VAllalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerz6desb6l fakado kdtelezetts6geinek teljesit6s6hez szuks6ges
valamennyi felt6telnek megfelel vagy a szerz6d6sszero teljesit6shez szUkseges id6ben meg fog felelni,
illetve rendelkezik vagy a szerzodesszeru teljesiteshez sziiks6ges id6ben rendelkezni fog a jelen
szez6d6sb6l ered6 egyeb szolgaltat6sok - pl. a joulles kor6be tartoz6 javit6sok elv6gz6se -
ny(rjtesahoz sziiks6ges valamennyi enged6llyel 6s k6pesitessel.

V.11. V6llalkozo visszavonhatatlanul kijelenti es vallalja, hogy nem fizet, illetve sz6mol el a jelen szerz6des
teljesites6vel dsszefriggesben olyan kdltsegeket, melyek a Kbt. 62. S (1) bekezd6s k) pontja ka) es kb)
alpontia szerinti felt6teleknek nem megfele16 t6rsas6g tekintet6ben merrilnek fel, 6s melyek V6llalkoz6
ad6kdteles jdvedelmenek csdkkentesere alkalmasak.

V.12. Vellalkoz6 kdteles haladektalanul - erre ir6nyul6 kUl6n felhiv6s n6lkul - irasban tajekoztatni a
Megrendel6t a Kbt. 143. S (3) bekezdes szerinti ilgyletekr6l, illetve a jelen szerz6d6s teljes id6tartama
alatl biztositania kell - erre i16nyu16 kUl0n felhivas nelkUl - a Megrendel6 szAmara azt, hogy a V6llalkozo
tulajdonosi szerkezete, illetve annak barmely veltozesa megismerheto legyen, olyan m6rt6kben 6s
modon, hogy a Megrendel6 az 6t a mindenkor hatalyos jogszabalyok es a jelen szerz6d6s alapjan
megillet6 jogait korlatozds n6lkiil tudja gyakorolni.

V.13. V6llalkoz6 a Kbt. '136. S (2) bekezdeseben foglaltakkal osszhangban visszavonhatatlanul kijelenti, hogy
az illet6s6ge szerinti ad6hat6s6gtOl a magyar ad6hat6sag kozvetlenol beszerezhet a V6llalkozora
vonatkozd adatokat az orszegok k6zdtti jogsegely ig6nybev6tele n6lkul. Vallalkoz6 ezzel kapcsolatos,
kifejezett 6s visszavonhatatlan meghatalmazasa a jelen szez6des 7. sz. mell6klet6t k6pezi.
Amennyiben a Vallalkoz6 nem kUlfdldi adoillet6segU szemely, Ugy a jelen pont nem alkalmazand6.

Vl. Megrendel6jogai,kdtelezetts6gei

V|.1. Megrendel6 koteles a V6llalkoz6 szerz6d6sszerf teljesit6sehez sziiks6ges adatok, informaci6k
V6llalkoz6 r6sz6re - 6sszer0 hatiirid6n belUl - t0rt6n6 rendelkezesre bocsatas6ra. lVlegrendel6
tudomasul veszi, hogy abban az esetben, ha k6sedelmesen vagy hibesan teljesiti adatszolgaltatasi vagy
egyeb - pl. kdzremokodesi - kOtelezettseg6t, igy az adott korben a Vallalkoz6 egyideju kesedelm6t
kiz5lja.

V1.2. Megrendel6 a V6llalkoz6 szerz6d6sszer0 teljesiteset kovet6en a jelen szez6d6sben meghatArozott
felt6telek alapjan koteles meglizetni a szerz6d6sszerU leljesil6s ellen6rteket.

VI.3. Megrendel6 koteless6ge az egyuttm0kdd6s felt6teleinek Megrendel6 olda1616l tort6n6 biztositasa
(kapcsolattart6k, el6rhet6segek).

V|.4. Felek a felreertesek elkerulese erdekdben rdgzitik, hogy a Megrendel6 jelen szerz6desben rdgzitett
jogosults6gai gyakorl6senak elmulaszt6sa nem mentesiti a V6llalkoz6t a kdtelezettsegei 6s felel6ss6ge
a16l.

V|.5. Megrendel6 koteles a Vellalkozot minden olyan kdrillm6ny16l halad6ktalanul 6rtesiteni, amely a
Vallalkoz6 feladatai teljesit6senek eredm6nyesseget vagy hat6rid6re va16 elvdgzes6t veszelyezteti vagy
getolja.

V1.6. Megrendeld a Vallalkoz6 szerz6desszeru teljesit6set kdvet6en kdteles megflzetni a szerz6d6sszer0
teliesit6s ellenedek6t a jelen szezodesben meghatarozottak szerint. Felek rdgzitik, hogy a Vallalkozo
jelen szee6d6s szerinti teljesit6sei eredm6nyeinek tulajdonjoga, illet6leg a jelen szez6des szerinti
szerz6i jogok a jelen szez6d6s szerinti kdrben es tartalommal az egyes teljesitesreszekre es6
vallalkozesi dijresz megfizet6sevel szSllnak at Megrendel6re azzal, hogy a jelen szez6d6s targyat
kepez6 egyes feladatok teljesit6sei eredm6nyeinek l\ilegrendel6 altali etv6telet6l lvlegrende16 jogosult
azokat hasznalni, melyb6l ered6en Vallalkoz6 a lvlegrendel6vel szemben igenyt nem 6rv6nyesithet.

V|.7. Megrendel6 a Vellalkozo szez6desszegese eset6n kiz6r6lagos dontese alapjan jogosult Vdllalkoz6
szemAta a teljesitese hib6inak kikr.iszobOl6sere p6thatarid6t biztositani (felleve, hogy az adott
szez6d6sszeg6s orvosolhat6). lvlegrendel6 vallalja, hogy a pothaterid6 biztositAsa soran 6sszeruen
elv6rhato, a szerz6d6sszer0 teljesit6st lehetove tev6 pothaterid6t hat6roz meg.

V1.8. l\ilegrendel6 a sajat biztonsegi el6ir6sainak megfelel6en biztositja a Vallalkoz6nak a jelen szerz6des
teliesit6se kapcs6n a hozze val6 be- 6s kijules6t, parkolasat, valamint az ott sziiks6ges mozgasanak a
lehet6s69et.

V1.9. Szerzoijogok

V|.9.1 . A sztenderd szoftverek 6s dokumentumok szez6i jogat



Felek r6gzitik, hogy a Vellalkozo dltal a jelen szerz6d6s szerinti feladatai teljesites6hez
hasznalt, kereskedelmi forgalomban barki sz6mera azonos felt6telekkel elerheto sztenderd
szoftverek 6s dokumen6cid tekinlet6ben lVegrendel6 id6ben 6s t6rben kodaflan, a Megrendel6

,cegjogi ertelemben vett atalakul6sa Ptk. szerinti eseteiben etruhdzhat6, nem kizar6lagos, a

tovebbfejlesztes 6s atdolgozAs jogat nem tartalmazo, visszavonhatatlan felhaszn6lasi jogot kap

Vallalkozotol, mely a jelen szerz6d6s szerinti fejleszt6sek jelen szez6d6s szerinti terjedelmU

hasznAlhat6s6g6t, hasznosithatdsag6t 6s az eredmenytermekekhez kapcsol6d6 egy6b jogokat

biztositja a lvlegrendel6 resz6re. Felek rOgzitik, hogy a jelen szez6d6s alkalmaz6seban
sztend;rd szoftvernek 6s dokumentacionak min6siilnek a jelen szez6d6st6l fiiggetlenUl, berki

eltal beszerezhet6, az altal6nos piaci ig6nyeknek megfelel6 szoftvertermekek es

dokumentumok, amelyek hason16 el6rhet6s6ggel 6s megjelenessel rendelkeznek minden piaci

szereP16 sz6mera.

Felek rOgzitik, hogy a jelen szez6d6sben rdgzitett fejleszt6sek, a megcelzott funkciok Uzembe
helyezesehez, mokcjdteles6hez a lvlegrendel6nek nem kell megvasarolnia egyeb sztenderd
szoftverek es dokumentumok haszn6lali jogat.

V|.9.2. Az egyedi szoftverek 6s dokumentumok szez6ijogai

Fetek kijelentik, hogy a Vallalkoz6 6ltal a jelen szeE6des alapj6n k6szitett valamennyi
programia, szoftverre, dokumentaci6ra es bermilyen egy6b szellemi termekre a szez6i jogr6l

szO-O tgSS. evi LXXVI. tOrvenyben szabalyozott, szez6t illeto szemelyhez fuz6d6 jogok

Vellalkoz6t ilietik meg, mig Megrendeltl az osszes szez6i vagyoni jogot kizer6lagosan

megszezi a Vellalkoz6t6l a jelen szez6d6s szerinli, adott egyedi szoftverhez 6s

dokumentumhoz a teljesites alapj6n kOthet6 dij V6llalkozo szamlajan tOrtdn6 joviiir6sa

elleneben, azaz ezen szellemi termekek a Megrendel6 tulajdonaba keriilnek. Ennek

megfelel6en V6llalkoz6 - id6ben, terben es felhasznel6i szamban - korletlan felhasznelasi jogot

biztosit Megrendel6 szamee a jelen szez6des alapj6n l6trehozott valamennyi programra,

szoftverre, dokument6ci6ra 6s barmilyen egyeb, a jelen pont hat6lya ala tartozo szellemi

term6kre. A V6llalkoz6 szavatolja, hogy harmadik szemelynek nincs olyan - szez6i, vagyoni'
felhasznalesi, vagy egyeb - joga, amely a jelen szez6d6s alapjan atala el66llitott szellemi

term6kek, t<itelteizteii rendszerek, ny[jtott szolgaltatasok, elk6szitett dokumentumok

Megrendel6 reizerdl tOrten6 felhasznelasat megakad6lyozza vagy korletozza. Harmadik

szemety ilyen kortatoz6 vagy akadaryozo igennyel tort6n6 felEp6se eset6n a Vallalkoz6
kozvetleniil kdteles fell6pni a Megrendel6 jogos 6rdekei vedelm6ben.

A Megrendel6 kodatlanul jogosult a szerz6des alapjan resz6re atadott, egyedinek min6sill6
fejlesitesek, szoftverek, rendszerek, dokumentumok hasznebtea, szabad felhaszndl6sSra,

etdolgozasera, tovabbfejleszt6sere, vagy bdrmely m6dosites6ra, hasznosilasara, illet6leg arra,

hogy ezen feladatok teljesitesevel harmadik szemelyt bizzon meg.

A Vallalkoz6 a jelen szezodes alapj6n lelrehozott valamennyi egyedi program, szoftver,

dokumenteci6 es bArmilyen egyeb szellemi termek tekintet6ben azok 6tdolgozAsara,

tovabbfejleszt6s6re, licencel6sere 6s egy6b hasznositasera kizar6lag a Megrendel6 kifejezett,

et6zetes: irasos hozzdlerulesa - adott esetben a Megrendel6vel kattott ktilon meg6llapodSsa -
eset6n jogosull.

v1.9.3. A fentiekben reszletezetteken t0lmen6en a Felek rdgzitik, hogy a jelen szez6des szerinti

eredm6nyterm6kek, valamint a jelen szez6des szerinti fejleszt6sekkel erintett.rendszer altal

tarolt ad;tok, adatbazisok, nyilvantart6sok, inform6ciok tovabba a rendszer altal l6trehozott

adatok, adatbezisok, nyilvantartasok, informaciok vonatkozSsaban az osszes szerz6i iog
lvlegrendel6t illeti meg.

Vll. J6tellas(Garancia)

Vll..l. V6llalkoz6t a szez6d6sszer0en elv6gzett feladatokra vonatkoz6an az adott munkar6sz lvlegrendel6

altali atv6tel6t6l, a jelen szerz6d6s sterinti feladatok marad6ktalan 6s szez6d6sszerg teljesit6s6ig -
azaz 2022, december 31, napJaig - terjed6 id6tartamban teljes kdro, a Ptk, 6:171-6:173. s-ai Szerinti

jotell6si kdtelezettseg terheli.

Amennyibenb6rmely,ajelenSzerz6d6sszerintimunkaelv6gz6sesorenfelhasznaftvagyelk6szitett
szoftvei, eredmenyterm6ti vonatkoz6s6ban annak gyertoja, beszallitoja, a Vallalkozo szamara teljesit6

alvallalkoz6 vagy m6s kdzrem0kod6 a jelen pont fenti rendelkez6seiben el6irlak szerinti j6Ellasn6l

hosszabb es 7- vagy Megrendel6re k;dvez6bb tartalmu j6tell6st vellal, akkor ezen szoftuerek'

eredm6nyterm6kek tekinteteben ut6bbi, a l\.4egrendel6re n6zve kedvez6bb j6tellasi terjedelem 6s / vagy



j6tallas id6tartam az irAnyad6.

Vll.z. Felek rogzitik, hogy Megrendel6 - kizar6lagos valasztesa szerint, az alabbiakban meghat6rozott
elter6sekkel - ugyanazokat a jogokat 6rvenyesitheti a j6t6llas alapjdn, mint amelyeket a Ptk. a

kel16kszavatossag kapcs6n biztosit Megrende16 szdm6ra. V6llalkozo a j6tellasi kdtelezetts6ge alol csak
akkor mentesiil, ha bizonyitja, hogy a hiba oka a teliesit6s utan keletkezett.

V6llalkoz6 j6Ellesi kotelezettsege fennall az alvellalkoz6kkal, a szez6d6s teljesitoseben egyebk6nt
kOzrem0kdd6kkel elvegeztetett munkakra 6s az elaluk szallitott szoftverekre, eredmenylerm6kekre is.

V .3. A jotallas id6tartama alatt a v6llalkoz6i teljesitesek hibaja esetdn a lvlegrendel6 a hibat megallapitja, 6s

ertesiti a Vallalkoz6 illet6kes kepvisel6j6t.

A j6t6lles id6tartama alatt Vallalkoz6 vallalja, hogy minden, az el6z6ek szerint a Megrendel6 eltal

bejetentett mokOdesi rendellenesseg, hiba kijavit6s6t az 1. szAmi melleklet 2.1.6. pontianak ,Support"
r6ize L3 szinto hibaelherit6sra vonatkoz6 SLA-ja szerinti hatarid6k mellett megkezdi, illet6leg a hibakat

kijavitja.

Amennyiben hatarid6n belul a Vallalkoz6 nem kezdi meg a hibajavit6st, vagy nem h6ritja el a hibat, a

Megrendel6 jogosult a javitast a V6llalkoz6 terh6re mas, harmadik szemellyel elv6geztetni.

Vll.4. Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a teljes funkcionalitesU rendszer 6les Uzembe ellasatOl a teljes
j6tallasi ia6 alatt n;pteri 6vente 6vi 99,5 %-os (kilencvenkilenc egOsz 6t tized szezalakos) rendelkezdsre
-all6st 

ver el a rendszert6l az SLA id6szakban. Felek rOgzitik, hogy SLA id6szaknak az 1. sz. mell6klet
szerinti m0szaki leiras 2.1.6.2. pontja szerinti id6szakok min6si.ilnek. A kritikus 6s stllyos incidens alatti

id6szakok min6siilnek kiesesnek; a kritikus incidens fenn6llasenak id6tartama 100%-os (szaz

szazal6kos), a s0lyos incidens fennallasenak id6tartama 20%-os (hosz sz6zalekos) sillyal veend6

figyelembe a rendilkez6sre 6ll6s szemitas6nal. Az SLA id6szakon beh.ili tervezett karbantartes is a

kies6sbe szdmoland6 az el6z6ek szerinti s0lyok figyelembev6televel, annak fuggveny6ben, milyen

szinto kiesesule6llast okoz. A V6llalkoz6tol fuggetlen esem6nyeket (aram- es internetszolgeltates
kies6se, hardver hiba, halozati 6s a nem a Vallalkoz6 erdekkOrebe tartozo okb6l bekOvetkez6

ozemeltetesi hibak) nem a kiesesbe szemitando.

A rendelkezesre all6s %-os m6nek6nek szamitasa a kdvetkez6 k6plet szerint tdrt6nik a fentiek alapjan:

(1 - kritikus incidensek id6tartama * 1 + stlvos incidensek id6tartama * 0'2
SLA id6szak id6tartama

)'100

A fentiek szerinti k6pletben az id6tartamokat eg6sz percre kerekitve szukseges figyelembe venni,

tovabba az eredm6nyt egy tizedes jegyre kerekiteni a matematika eftalanos ervenyu szabalyainak
megfelel6en.

Felek 1692itik, hogy amennyiben a rendszer az elvad rendelkezesre ell6st nem teljesiti, a rendelkezesre

6ll6s mi;den meg'kezdett i %-os (egy sz6zalekos) elmarad6sa6rt Vallalkozo kdtb6( kdteles fizetni,

metynek menekt a 3. sz6mi melleilet 1.4. pontja szerinti teljes - 32 honapra szemitott - netlo

szolgaltat6si dij 1 Yo-6nak (egy sz1zalekanak) megfelel6 dsszeg.

Vtl.s. A V6llalkoz6 6rdekkdr6be tartozo okbol bekOvetkezo meghibasod6s kdvetkezteben a jotallasi ido

meghosszabbodik a hiba bejelent6set6l az elherit5s6ig eltelt id6szakkal.

V .6. Azok a j6tallasi igenyek, amelyeket a jotallesi id6 alatt bejelentettek, erv6nyben maradnak a Jotell6si id6

letelte ulen is mindaddig, mig azokat ki nem elegitik.

Vll.7. A ,6t6llasi id6 leteltekor a szerz6d6 Felek kOzdsen alairt .iegyz6konyvben rogzitik a jotallasi id6szak
tsJzeaset. V6gteges jot6llas-lezerasi jegyz6k6nyv abban az esetben keriil kiallitasra, ha a jelen

szez6aes targydi k6plz6 rendszer tekinteteben a j6tdllas kereteben valamennyi hiba, illetve hienyoss6g

megsziintet6sie kerult. E jegyz6konyv tanUsitia a szez6d6s maradektalan teljesiteset.

Vll.8. Felek rdgzitik, hogy a jelen pontban rOgzitettek semmilyen tekintetben nem korlatozzek a Vellalkozo

ielen sze-z6des sz-erinti, a hib5s es/vagy iesedelmes teljesitessel dsszefuggesben fenn6l16 felel6ssoget.

Vll.9. Felek a f6lredrt6sek elkerul6se drdekoben rdgzitik, hogy a jelen szez6d6sben meghatarozott jotellasi

id6tartamok lejarta nem erinti a Megrendel6l jogszabaly alapjan megillet6 szavatossagi jogok
gyakorolhat6sag6t a vonatkoz6 jogszab6lyi rendelkez6sekkel dsszhangban.



Vlll. Felel6ss6g,szerz6d6sszeg6s,k6tb6r,kertalanites

Vlll.1. Vallalkoz6 a jelen szerz6des megszegesevel, vagy a szez6d6sen kiviil okozott k6rok6rt a polgSri jog
altalanos szabdlyai szerint feleldss6ggel tartozik, azzal, hogy Vellalkoz6 k6rt6rit6si felel6ssege a
Megrendel6 etal v6gzett kdzszolg6lbtasi tev6kenyseggel kapcsolalos, a lvlegrendel6t a Vallalkoz6
6rdekkdr6be tartoz6 okbol 6rt minden, kozvetlen 6s kdzvetett, illetve kdvetkezm6nyes kerra, valamant az
elmaradt haszon megt6rit6s6re is kiterjed, fiiggetleniil, hogy az adott, lvlegrendel6 kdzszolg6ltat6si
tevekenyseg6vel kapcsolatban elszenvedett kar a jelen szerz6d6s megkdt6sekor a Vellalkoz6 6ltal
el6relathatO volt-e.

Vlll.2. A kesedelembe esett, illetve hib6san teljesit6 Virllalkozo (amennyiben a k6sedelem, illetve a hiba az
drdekkdrdbe tartoz6 okbol kdvetkezett be 6s orvosolhat6) koteles a Megrendeld eltal meghatarozott
pothatarid6re szerz6d6sszerUen leljesiteni.

A p6that6rid6 engedelyez6se nem erinti lVegrendel6 szez6d6sszegeshez kapcsolod6 jogail, igenyeit; a
p6thaterid6 engedelyez6se a Megrendel6 r6sz6r6l nem jelent joglemondast.

Vlll.3. Felek a Vallalkoz6 kesedelmes-, hib6s-, valamint nem teljesit6se eset6re kOtb6rllzet6sben allapodnak
meg.

Vlll.3.1. A jelen szerz6d6sben v6llalt kotelezetts6geknek barmely okb6l V6llalkoz6 6rdekkdr6be
tartoz6 okb6l nem a szez6desben meg6llapodott teljesil6si hat6rid6re tortenO tel.iesitese
(kesedelmes teljesites) eselen V6llalkoz6 k6sedelmi kdtbart kdteles tizelni Megrendel6
r6szere, melynek m6rteke a kesedelem minden megkezdett naptdri napja uten a
k6sedelemmel 6rintett teljesit6sr6szre es6 vAllalkoz6si dijak nett6 Osszegenek 2 yo-a, azaz
kett6 szezaleka, de legalabb '10.000,- Fl, azaz tizezet fotinl.

Vlll.3.2. Amennyiben Vallalkoz6 a jelen szez6d6sben rdgzitett hatArid6t bermely okb6l elmulasztja,
es nem kertil sor a Megrendel6vel egyeztetett p6that6rid6 t0z6s6re vagy a teljesit6sre
kit0zdtt p6thaterid6 eredmenytelenill telik el, a.ielen szerz6d6st - Megrendel6 teljes
szez6d6st6l tdrtdnd elalliisa vagy a jelen szerz6des Megrendel6 altali azonnali hatAlyo
felmond6sa eset6n - nem teljesitettnek kell tekinteni. Nem teljesitesnek min6sril tovebb6 az
az eset, amennyiben Megrende16 a jelen szez6dest azonnali hatelyU felmondAssal
felmond.ia vagy attoljogszeruen el6ll. Nem teljesit6s eseten Viillalkoz6 meghi0sulasi kotbert
kdteles fizetni, melynek mert6ke a Vdllalkoz6 r6sz6re a jelen szerz6d6s teljes nett6 dsszege
- ide6tue az opci6s reszek dijet is - m6g ki nem fizetett reszenek a 3ook-a, azaz hatminc
szezal'ka (a jelen alpont szerinti kOtber alap.ianak szamitesa szempontjabdl nem veend6
figyelembe a V6llalkoz6 szerz6desszerfi teljesit6seinek azon ellenerteke, mely teljesitesek
mar meglortentek, azonban azok ellenert6ke elsz6molesa, t6nyleges kifizet6se m69 a jelen
szez6des megszUn6si id6pontjaig nem tOrtent meg)i

Nemteljesit6si kotber alkalmazasa eset6n Vallalkozd a nemteljesitessel erintett szez0d6ses
reszre vonatkozoan dijigennyel nem elhet.

Vlll.3.3. Felek rogzitik, hogy amennyiben Vallalkoz6 az'1. sz. mell6klet szerinti SLA-ban rogzitett
hatarid6ket - akat a hibajavitAs megkezdesere, akar annak befejezes6re vonatkoz6
hatarid6k barmelyik6t (amennyiben adott hiba mind a megkezd6si, mind a befejezesi id6t
6rinti, az k0l6n kotb6resetnek min6siil) - nem teljesiti az erdekkdrebe tartoz6 okbol, akkor
az alabbiak szerjnti k6sedelmi kdtb6rek megfizetesere kdteles:

- Az SLA els6 alkalommal to(6n6 ,kis' megsert6s6t kdveto minden ,,kis SlA-sert6s"
eseten a 3. sz. melleklet 1.4. pontja szerinti nett6 szolgdltatasi dij 1/32-ed reszenek
(egy havi szolg6ltatasi dijnak) a 20 ak-a (h,sz sz6zal6ka) Ilzetend6 kOtb6rk6nt. ,Kis
SLA-sertesnek" min6s0l a jelen pont vonatkozeseban akiir a hibajavit6s
megkezd6sere, ak6r annak befe.iez6sere vonatkoz6 haterid6 legalabb 20 %-kal, de
legfeljebb 50 %-kal torten6 tUll6p6se.

- Az SLA minden,sulyos" megs6rt6se eseten a 3. sz. mell6klet 1.4. pontia szerinti
netto szolgaltat6si dij 1132-ed reszenek (egy havi szolgaltatasi dijnak) a 100 %-a
(szaz szezabka) fizetendd kotb6rk6nt. ,,SUlyos SLA-sertesnek' min6sril a .ielen
pont vonatkozaseban aker a hibajavitas megkezdesere, ak6r annak befejezes6re
vonatkoz6 hatdrid6 50 %-ot meghalad6 till6p6se.

Felek rdgzitik, hogy a fentiek szerinti yo-os id6till6p6seket egdsz percre kerekitve kell
szamolni. Felek rogzitik lovebb6, hogy a jelen pont szerinti kdtber a Vll.4. pont szerinti
kOtb6rrel kumulativan alkalmazhato a lvlegrendel6 kiz616lagos dont6se fiiggvenyeben.
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Vlll.3.4. Amennyiben Vallalkozo teljesitdse egyebekben bermely okb6l nem szerz6d6sszeril (hibas
teljesites), Vellalkoz6 hibas teljesitesi kdtbert koteles flzetni, melynek m6rteke az adott,
hib6val/hibiis teljesitessel 6rintett teljesitesreszre es6 vallalkozAsi dUak netto 6sszeg6nek 10
o/o-a, azaz liz szezaleka hibiink6nt, de legalebb 100.000,- Ft, azaz szezezet fotint.

Vlll.4. A kOtber esedekesse velik.

- nem teljesitesi kdtb6r eseten, ha a Megrendel6 a teljes/r6szleges elalles6ufelmond6sat
V6llalk026nak bejelentette;

- k6sedelmi kdtb6r eseten, ha a kesedelem megszonik, a hatarid6, p6that6rid6 lejar;

- hibas teljesitos eseten a hiba kdzlesekor.

Vlll.s. Megrendel6 korletozes n6lk0l jogosult a VAllalkoz6val szemben a k6tb6reket meghaladd, igazolt
kArainak 6rvenyesit6sere is.

lX. A szerz6d6s megsz0n6se, megszaintet6se, m6dositesa

lX.'I. A jelen szez6d6s a mindket F6l 6ltali alairasa napjan lep hataryba 6s 2022. decembet 31. napj6ig
hatelyos.

A jelen szez6des megszonik, amennyiben:

- a fenliek szerinti hatarozott ido ettetik;

- mindegyik F6l a jelen szez6dOsben v6llalt Osszes kdtelezetts6g6t teljesitette, es a teljesit6s,
valamint annak marad6ktalan elszemolesa is megtdrtent;

- a Felek jelen szez6d6s kdzds megegyez6ssel tdrt6n6 megszuntet6ser6l szol6
megallapodesa szerinti id6pontban;

- Megrendel6 a jelen szezddest azonnali hatellyal felmondja vagy att6l elall,

- Megrendel6 a jelen szez6d6st rendes felmondessal felmondja;

- Vallalkoz6 a jelen szez6d6st azonnali hatiilyU felmond6ssal felmondja.

1X.2. Szez6d6 Felek megdllapodnak, hogy Megrendel6 - a jelen szez6d6sben 6s a vonatkozd
jogszaberyokban rdgzitett jogainak teljes kdr0 6rv6nyesithet6sege mellett, az ott 1692itetteken
tUlmen6en - jogosult a jelen szerz6destol - mdrlegel6se szerint - reszben vagy egeszben elallni, vagy
v6lasztesa szerint a jelen szez6d6st azonnali hatallyal felmondani, kUlOndsen - de nem kizar6lagosan -
ha:

|X.2.1. V6llalkoz6 a jelen szez6desben meghaterozott valamely kdtelezetts6ge teljesit6sevel
k6sedelembe esik 6s azt a Megrendel6 6ltal a jelen szez6des szerint meghatarozott
pothaterid6re sem teljesiti;

|X2.2. Vehlkoz6 a jelen szez6desben meghaterozott valamely k6telezetts6g6t hib6san teljesiti es -
amennyiben a hiba orvosolhato - azl a Megrendel6 altal a jelen szez6d6s szerint
meghatarozott p6thatAridore sem teljesiti szez6d6sszeroen;

1X.2.3. Vallalkoz6 a ielen szezOdes alapjen fennAll6 b6rmely egyeb kdtelezetts6get megszegi, es az a
l\4egrendel6 6sszer0 megit6l6se vagy vonatkoz6 jogszabalyi el6ires alapj6n s0lyos
szez6d6sszegdsnek min6s0t, felt6ve, hogy V6llalkoz6 a Megrendel6 felhiv6sera a
szez6desszegest a jelen szez6des szerint a Megrendel6 enal meghatarozott p6thatarid6 alatt
nem orvosolja;

|X 2.4. V6llalkozo a Megrendel6vel valo egy0ttmOkddesi kOtelezettseg6t srllyosan vagy ism6tl6d6en
megszegi vagy egy6bk6nt olyan magatartast tanUsil, amely jelen szezdd6s fenntarteset
lehetetlenn6 teszi,

|X.2.5. Vallalkozo megszegi az V.3. pontban rdgzitett kdtetezettsegeit.

lX 3 Megrendel6 a jelen szezodest felmondhatja vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - a szerz6d6st6l elalthat a
Kbt. 143. S (1) bekezdeseben rOgzitett esetekben.
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1X.4. Megrendel6 kdteles a szez6dest felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l el6llni, ha a

szez6des megkdt6set kovetoen jut tudomasara, hogy a Vallalkoz6 tekinteteben a kdzbeszez6si eljaras

sor6n kiza16 ok alI fenn, 6s ez6rt ki kellett volna z6rni a kozbeszezesi elj6rasbol.

lX.S. Megrendel6 jogosult 6s egyben koteles a szez6dest felmondani - ha sziiks6ges olyan hat6rid6vel,

am;ly lehet6v6 teszi, hogy a szerz6d6ssel 6rintett feladata ellatesar6l gondoskodni tudjon - ha:

- a Ve alkozoban kOzvetetten vagy kdzvetlen0l 25%-ot meghalad6 tulajdoni reszesed6st szerez

valamely olyan jogi szem6ly vagy szemdlyes joga szerint jogkepes szervezet, amely tekintet6ben

fennall a Kbt. 62. S (1) bekezdes k) pont kb) pontjeban meghatarozott valamely feltetel; vagy

- a Vellalkoz6 kOzvetetten vagy kdzvetlenul 25%-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamelyolyanjogiSzem6lybenvagySzem6lyesjogaSzerintjogk6pesSzervezetben,amely
tekintet6ben fennall a Kbt. 62. S (1) bekezdes k) pont kb) pontjaban meghatdrozott valamely
felt6tel.

1X.6. Felek rogzitik, hogy Megrendel6 a rendszer 6les i.rzemi indulasat kdvet6en, az 6les iizem tamogatas

megsz0n-6s6tol jogosult-a jelen szerz6d6st rendes felmondassal, a Vallalkoz6 r6sz6re megktild6tt,

c6g"szer0en al6 irt- ertesit6ssel, 30 (harminc) napos felmondasi id6vel, naptari 6v v6g6re sz6loan

felirondani. Fetek rogzitik, hogy Vellalkoz6 a l\ilegrendel6 eltali rendes felmondasb6l ered6en a

Megrendet6vel szembin semmif6le ig6nyervenyesitesre nem jogosult. Felek rdgzitik tovabbe, hogy

Vdllalkoz6t a rendes felmondas joga nem illeti meg.

1X.7. Vallatkozo jogosutt a jelen szerz6d6st rendkiviili felmondassal megszi]ntetni, amennyiben annak

jogszabelyi- f;lt6telei f;nn6llnak, azzal, hogy a rendkiviili felmondas gyakod6set megel6z6en -
ariennyiOen a szerz6ddsszeg6s orvosolhat6 - a Vallalkozo ir6sban 6sszer0, de legalebb '15 (tizendt)

munkanapos pothaterid6l koteles a Megrendel6 resz6re biztositani'

tx.8. Felek rogzitik, hogy a jelen, lx. pontban foglalt megsz0n6si okok nem 6rintik a Felek jelen szerz6desb6l

ered6 eiyeb logainaf-es kdtetezetts6geinek fennall6sat (pl. j6tallasb6l ered6 jogok 6s kdtelezetts6gek,

titoktart6si kdtelezetts6g, elszemolasi kotelezettseg).

1x.9. A jelen szerz6d6s kizarolag a Felek kdzos megegyez6sevel, ir6sban, a Kbt. 141. S-aban foglaltakra

figyelemmel m6dosithat6.

x.1.

X. Vis maior

Felek mentesrilnek szerz6d6sszeg6siik jogkdvetkezm6nye al6l, ha a szez6d6sszeg6sre vis maior miatt

kerult sor. Vis maiornak min6sul minde; olyan rendkiviili, a szez6deskdteskor el6re nem lethat6 6s a

reter mutooesl k6r6n kivul es6 kdrdlmdny, amely a Felek altal elharithatatlan, 6s amely a jelen

szez6d6s teljesit6s6t akadelyozza vagy iorlatozza. igy peldaul term6szeti katasztr6fa, habor1s

eierenyet, embarg6k...stb. Nem min6sil vis maiornak az olyan sztraik; iizembezaras,

munraniegiagaOas, 
-amety a V6llalkozot, illetve a Vallalkozo szez6d6ses kotelezetts6geinek

teljesit6s6ben kdzremUkOd6 harmadik szemelyeket erinti.

A vis maior 6ltal erintett Fel kdteles a m6sik Felet ertesiteni k6sleked6s n6lkiil a vis maior

uexcivettezeserot vagy fennell6sarol, kdzdlve annak verhato id6tanamat. A vis maior bekdvetkezes6t

vagy fennall6set igazolni kell.

A bejelent6s vagy igazolas elmulasztasaval vagy kesedelm6vel okozott kar6rt a mulaszt6 Fel anyagi

felel6ss6ggel tartozik.

A jelen szerz6desben szerepl6 hat6rid6k a vis maior altal okozott igazolt id6tartammal

meghosszabbodnak.

x.2.

x.3.

x.4.

Xl. Bizalmasinformaci6k

X|.1. A Vallalkozo titoktartasra kOtelezett, es a N4egrendel6 irasba foglalt, el6zetes egyet6rt6se n6lkul nem

adhat et b6rmely harmadik szem6ly r6sz6re iemmilyen dokumentumol, adatot vagy mas inform6ci6t,

amelyet kozve entil, vagy kOzvetve kapott a Megrendel6t6l a ielen szez6dessel kapcsolatosan, akar a

jelen szez6d6s megfOi6set megel6zden, akar; jelen szerz6d6s id6tartama alatt vagy megszlin6se

utan tapta azt, hacsik a jeten sierz6d6sben nincs mashogy meghatarozva. A fentiektol. fuggetlenul a

Vallalkozo atadhat alvellalioz6jenak ilyen dokumentumokat, adatokat es mAs inform6ci6kat, amelyeket a

Megrendel6t6t kapott, de csai olyan m6rtekig, ami az alveialkoz6 szez6des szerinti teliesit6s6hez

szg-ks6ges, mely esetben a V6llilkoz6 az ily;n alvallalkozot6l meg kell, hogy k6vetelje a bizalmas

つ
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kezeles v6llalasat, hasonl6an ahhoz, ahogy Vallalkoz6 erre kdtelezve van a jelen szerzdd6s szerint.

X1.2. Vellalkoz6 fentiekben meghatarozott kdtelezetts6ge nem terjed ki azon inform6ciora:

(a) mely a jelen szerz6d6s alair6sakor nyilvanos vagy azt k6vet6en kdzismertt6 velik tlgy, hogy az
nem rohat6 fel a Vallalkoz6 hibAjak6nt,

(b) amelyr6l bizonyithat6, hogy a V6llalkoz6 birtokolta a titoktartasi kdrbe vonesakor 6s korabban
kdzvetlenul vagy kdzvetve nem a Megrendel6t6l kerult a birtokaba, felt6ve, hogy ezen informacio
nyilvanossagra hozatal6ra jogosult;

(c) amelynek nyilvanossagra hozatalat jogszab6ly 6s/vagy hatos6gi hatarozat rendelte el;

(d) amely egyebk6nt jog szerint v6lik eldrhet6v6 a Vallalkoz6 szamera egy harmadik f6lt6l, aki nem
kOtelezett titoktart6sra.

X1.3. A jelen fe.,ezet szerinti kovetelmenyek semmik6ppen sem getolhatjak a Feleket a jelen szez6desb6l
ered6 jogaik biros6g el6tt t0den6 6rvenyesit6seben.

X:.4. A jelen szez6des jelen, Xl. fejezete szerinli rendelkezesei, kdvetelm6nyei a jelen szez6d6s barmely
okb6l tdrt6n6 megszfin6s6t kovet6en id6beli korlatozes nelkiil ir6nyad6k.

Xll. Ertesit6sek

Xll.'1. lvlinden, a jelen szez6dessel Osszefugg6 6rtesit6st irasban, (amennyiben ett6l elt6r6 szabAlyozest a
jelen szerz6d6s nem tartalmaz) fax u{an vagy t6rtivev6nyes postai lev6lben vagy e-mailben kell kdzOlni

a kapcsolattarto szem6lyekkel.

Megrendel6 kapcsolattart6ja:

- N6v: Baloghn6 Raffay Noemi P6nziigyi 6s szamviteli osztdlyvezet6

- Cim: 1145 Budapest, Szugl6 utca 9-15.

- Tel.: +36 20 425 9820

- Fax: +36 'l 332 1'150

- e-mail: raffay.noemi@kemenysepro.hu

Vellalkoz6 kapcsolattartdja:

- N6v: Pinke Szilard

- Cim: 1023 Budapest Lajos u.28-32.
- Tel.: +36 30 930 3248

- Fax:

- e-mail:szilard.pinke@unit4.com

Xll.2. A jelen szerz6des alapj6n megkUldOtt 6rtesit6sek akkor min6sithet6k kezbesitettnek' ha:

- fax eset6n az 6rintett Fel fax-szemat is tarlalmazd, a sikeres k6zbesit6st igazol6 faxnapl6ban
megjel6lt id6pontban;

- e-mail eseten a k62besitesi visszaigazol6sban megjel0lt id6pontbanl

- a Felek lev6lben megkilddtt (postai t6rtivevenyes) nyilatkozatai a tertivev6nyben megjelolt
id6pontban azzal, hogy akkor is k6zbesitettnek tekintend6k, amennyiben azok ,,nem kereste',
vagy ,,eredmenytelen" vagy ,elkdltdzott" vagy ,cimzett ismeretlen" jelz6ssel 6rkeznek vissza. Az

igy visszakitlddtt iratot a postai visszakuldes napjara vonatkoz6 hatAllyal kdzbesitettnek kell

tekinieni.

Xll.3. A Felek egymashoz int6zett nyilatkozataakat ir6sban kOtelesek megtenni. A Felek tudom6sul veszik,

hogy a Felek levelez6si cimk6nt a jelen szerz6d6sben meghaErozott cimet fogadjak el. Amennyiben
valamelyik F6l pontatlan, t6ves cimet adott meg, illetve elmulasztja ertesiteni a mesik Felet a levelezdsi

cime vjltoz6sar6l 6s emiatt valik sikertelenn6 a kezbesit6s, akkor ennek a felel6ssege az ertesitest
elmulaszto Felet terheli.

Xlll. Egy6brendelkez6sek

Xlll.1. A jelen szezdd6s a Felek teljes, ervenyes 6s a jelen szerz6d6s aleiresanak napjet6l hatelyos
megallapodasat tartalmazza.
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Xlll.2. lvlegrendel6 es Vallalkoz6 a jelen szez6des teljesit6se erdekeben a fenlieken tUl, 6ltalaban is
egyrittmokodnek. Ennek megfelel6en kell6 id6ben egym6s rendelkezes6re bocs6lek a szukseges
adatokat, valamint gondoskodnak a teljesit6s tovebbi felt6teleinek megteremt6sd16l; a teljesit6st 6rint6
minden l6nyeges kdrillm6nyr6l haladektalanul t6jekoztatjak egymast. Szez6d6 Felek kijelentik, hogy a
jelen szerz6des teljesit6se soran egymassal a jelen szez6d6sben 6s a vonatkoz6 jogszabalyokban
meghaterozott modon megfeleloen kolcsdndsen egyuftmgkodnek, 6s a masik F6l szerz6d6sszer0
teljesit6s6nek eldsegitese 6rdek6ben Ugy jarnak el, ahogy az t6ltik a mindenkori helyzetben - kUlon0s
figyelemmel a jelen szez6d6s el6iresara - elvdrhato.

Xlll.3. A Felek a jelen szez6d6s alapj6n l6trej6v6 .iogviszonyukban fiiggetlen szez6d6 Felek. A Felek egyike
sem jogosult arra, hogy akar a jelen szez6d6ssel 0sszefugg6sben a m6sik Fel kepvisel6jenek tUntesse
fel magat, ilyen min6segben jarjon el, lovdbbe, hogy a jelen szez6d6sre hivatkozessal, vagy egy6bk6nt
olyan megallapodest kdssdn harmadik szem6lyekkel, amely a jelen szez6d6sben foglallakkal, illet6leg a
vonatkozo Europai Uni6s 6s magyar jogszabalyokkal Osszeegyeztethetetlen, illetve a jelen szez6d6s
megfelel6 teljesiteset veszelyeztetheti.

Xlll.4. Vallalkozo kijelenti, hogy a V6llalkoz6, illet6leg kozrem0k0d6i vonatkozasaban nem ell fenn olyan val6s
vagy potenci6lis 6rdekellent6t, amely a jelen szerz6des szerint a Megrendel6 reszdre nyiitand6
szolgaltat6sokat erinten6. V6llalkoz6 kijelenti es szavatolja tovebbe, hogy lulajdonosi szerkezeteben, 6s
velasztott tisztsegvisel6inek vonatkozasaban, vagy alkalmazottjak6nt nem ell jogviszonyban a
Megrendel6 vezet6 tisztsegvisel6j6vel, az Ugyletben 6rintett alkalmazottal, vagy annak tdrv6ny szerint
6rtelmezett kdzeli hozzel:tloz6jeyal.

Xlll.5. V6llalkozo kijelenti es szavatolja, hogy vele es az erdekkor6be tartoz6, a jelen szez6d6s teljesites6be
bevont egy6b szem6lyekkel szemben a Kbt.25. S-6ban meghatarozott osszef6rhetetlens6g nem 6ll
fenn.

Xlll.6. V6llalkoz6 kijelenti 6s szavatolja tov6bba, hogy a jelen szez6des Vallalkoz6 6ltali teljesit6se nem jelenti,
6s nem eredm6nyezi barmilyen olyan szezodes vagy kdtelezetts6g megszeg6set, amely valamely
harmadik szemellyel kdtott szez6des alapjan all fenn, illet6leg valamely harmadik f6l tulajdonat kdpez6
informaci6 titokban tartasara vonatkozik.

Xlll.7. Amennyiben a jelen szerz6des barmely rendelkezese 6rv6nytelen vagy vdgrehajthatatlan lenne, a
szez6des tobbi resze tovebbra is veltozatlanul 6rv6nyben marad, kiv6ve, ha az 6rv6nytelen resz nelkiil
a jelen szez6d6s mer nem alkalmas a Felek szendekainak 6s celjainak el6resere. Felek megallapodnak
tovebb6 abban, hogy az 6rv6nytelen vagy v6grehajthatatlan rendelkez6st kOlcsonosen elfogadhato,
6rv6nyes, 6s vegrehajthato rendelkezessel helyettesitik, amely a Feleknek a korabbi rendelkez6sben
meghatdrozott szanddkait fejezi ki.

Xlll.8. Nem min6sul szez6desm6dositasnak a Felek cegjegyz6kben nyilvantartott adataiban, igy kiilonosen a
szekhelyeben, k6pvisel6iben, bankszamlaszimaban bekovetkez6 v6ltozes, tov6bbe az
el6rhel6segekben,6rtesitesi cimben, a kapcsolatta(6k adataiban bekdvetkezo v6ltozas. Az emlitett
vallozasok16l az erintett Fel a mesik Felet - az eset kdrtilmenyeit6l filgg6en - vagy el6zetesen i16sban 3
(herom) munkanapos hat6rid6vel vagy a vdltozas bekovetkez6set (bejegyz6set) kdvet6 3 (herom)
munkanapon belUl kdteles 6rlesileni. Ezen bejelentesi kdtelezetts6g elmulaszteseb6l, vagy k6sedelmes
teljesites6b6l fakado minden karert a mulaszt6 Felet terheli a felel6ss6g.

Xlll.9. Szerz6d6 Felek kolcsonosen kijelentik, hogy rendelkeznek a jelen szez6d6s megkotesehez sziiks6ges
felhatalmazAsokkal, 6s a jelen szez6desben rogzitett kdtelezettsegeik szez6desszeru teljesit6s6hez
sziiks6ges er6fo116sokkal, feltetelekkel.

Xlll.10. Amennyiben a jelen szerz6desben megAllapitott barmely kOtelezettseg teljesit6s6nek hatarideje
munkasztineti napra vagy szrinnapra esik, akkor - a Felek kifejezett, eller6 megallapodasa hiAnyAban -
akkor az esed6kess6g id6pontla a kdvet6 els6 munkanap.

Xlll.11. Felek rOgzitik, hogy a jelen szerz6d6s elvdlaszthatatlan r6szel kdpezik az 1-7. szemi mellekletek; a
jelen szerz6d6s kiz6r6lag mell6kleteivel egyiltt ervenyes.

A jelen szez6d6s mellekletei:

- 1. szemU melldklet: mgszaki leiras es a Vallalkoz6, mint nyertes a.ienlattev6 a.ianlata

- 2. szam0 mell6klet; m6rfdldkdvek, eredmenytermekek, az egyes m6rfdldkovekhez tartoz6
vallalkozesi dijreszek

- 3. szam0 melleklet: a Vellalkoz6 6ltal a kozbeszezesi eljAr6sban megaj6nlott v6llalkozesi
d ijak
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- 4. sz6mU mellekbt: a teljesitesigazolas mintAja

- 5. szamri melleklet: nyilatkozat az alv6llalkoz6kr6l

- 6. sz6m0 melleklet: a Vallalkoz6 6ltal a kdzbeszezesi eljaresban "megajanlott"
szakemberek

- 7. szam0 mell6klet: a kdzbeszezesekr6l sz6lo 2015. evi CXLlll td'rveny 136' S (2)

bekezdose szerinti meghatalmazas [amennyiben Ve akoz6 k ffdldi
ad1ille6segi szemelyl

Xllt.'I2. Felek rdgzitik, hogy a jelen szerz6d6s magyar nyelven k6sz0lt. A jelen szerz6dossel kapcsolalos
valamennyi kommunik6ci6t magyar nyelven kell folytatni.

X l.13. A jelen szez6desben nem szabalyozott k6rdesekben a jelen szez6dds mindk6t Fel 6ltali aleirasa
naplan hataryos Polgari TOrv6nykdnyv rendelkezesei irAnyad6k. Felek egyebekben rdgzitik, hogy a jelen

s.et6Oes rendelkei6sei a hatelyos jogszabelyokkal 6sszhangban ertelmezend6k 6s alkalmazandok.

x l.14. Felek meg6llapilek, hogy barmely vita eldont6sre, amely a jelen szez6d6sb6l vagy azzal

osszefoggdsben, 
- 

annak 
-megszeges6vel, 

megszon6sevel, 6rv6nyessegevel vagy 6rtelmez6sevel
kapcsolii-ban keletkezik, a polgeri perrendtartesrdl szol6 2016.6vi CXXX. ttirv6ny rendelkezesei szerinl
hataskorrel 6s illetekess6ggel rendelkezo rendes magyar bir6s6g jogosult eljarni.

xlll.1s. A jelen szez6d6s 5, azaz ol egymassal szo szerint megegyezo p6ld6nyban keszult, melybol

Megrendelot 4, azaz n6gy, Vallalkoz6t 1, azaz egy peldeny illet meg.

Felek a jelen szez6d6st koz6s elolvasSs 6s ertelmezes utan, mint akaratukkal mindenben megegyez6t,
j6vahagy6lag inak al6.

Budapest, 20'19. szeptember 6.

０
彎

->T=^
Wehring Tamas

iigyvezet6
UNIT4 CODA Hungary Kft.

Vallalkoz6

COA Hungary lnformatlkal l(,L
., ,11 Budapest, La,os u. 28-32.

Add dmr 13ss0299-2-41

iigyvezet6
F6KETUSz F6varosi K6m6nysepr6ipari Kft.

Megrendel6
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2.sz.me‖ 6klet

M6rfOldkOvek,eredmenytenn● kek,az egyes rn6rOidkё vekhez tartoz6 va‖ a:kOzisi diir6szek

Aiapfeladatok

OpciOs feladatok… leh`vas a 200 feiieszt6i Ora(6rakeret)terh● re

Az opci6s feladatok megrende10se ёs teJesitOSe a szerz6dOsben Os az l sz me‖ ёk!etben foglaltak szerint
tOrtёnik,19yelemmel az alabbiakra:

M6rF6idk6ノ Feiadat lefrasa 丁e:iesit6si

v●gha“ rid6

A
szerz6d6sszeru
teliesFに s nett6

e‖ en6n● ke,

figyeienlmel a 3.

S2.me‖6kletben
foalaltakra

A kifizet6s alapja

Projekttervez6s 6s rendszertervez6s
megvalosit5sa

20190930

a 3. sz. mell6klet
1. pontja 1.1. sz.

t6telenek 30 o/o-a,

azaz netlo
12.774.000 Ft

Teljesitesigazoliis

Megvalosit6s 6s tesztel6s

20191130

a 3. sz. melleklet
1. pontja 1.1. sz.

tetel6nek 40 o/o-a,

azaz netlo
17.032.000 Ft

Teljesitesigazol6s

Ёles uzem e16k6szit6se Os Ё!es indu!ls Os ёles

uzem:tamOgatas 2020 01 01‐ tO!

20200430

a 3. sz. melleklet
1. pontja 1.1 . sz.

tetel6nek 30%-a,
azaz netlo

12.774.OOO Ft

Teljesitesigazol6s

Licencek biztosit6sa a megval6sit5s 6s tesztel6s
szakaszokhoz 20191015

a 3. sz. mell6klet
1. pontja 1.2. sz.
tetelenek 2Oo/o-a,

azaz nello
2.600.000 Ft

Teljesitesigazoliis

Licencek biztositasa a 2020 01 01‐ i ёies indulast61 20200101

a 3. sz. melleklet
1. pontja 1.2. sz.
t6tele a 8O%-a,

azaz netlo
10.400.000 Ft

Teljesit6sigazol6s

L:cenckovetё s 2022 12 31-ig 20210101‐ t61

naptari ёvente

a3 sz me‖ Oklet

l ponua1 3 sz
tёtele szerinti dij

1/2‐e,azaz nett6
2 000 000 Ft

Napt6ri 6vente el6re,
egy Osszegben kerUl
megfizet6sre az 6ves

dij a V6llalkoz6
szimliia alaoi5n

Szolgaltatas a 2020 05 01‐ i ёles uzenli tamogatas

vёgёt61 szamitOtt 32 h6napra
20200501-t6!
naptari havonta

a3 sz me‖ ёklet

l pontla 1 3 sz

tёtele szerinti dij

1/32-e,azaz nett0

62 500 Ft

Havonta el6re, egy
dsszegben kerUl

megfizetesre a havidij
a V6llalkozo szamllla

alaoiSn

M6rfёidk6ノ Fe:adat:eFrasa TelieSit6Si

vOgha“ rid6

A
szerz5d6sszerii
teljesit6s neft6

ellen6rt6ke,
figyelemmel a 3.
sz. mell6kletben

foqlaltakra

A kifizet6s alapja

Fejleszt6i oriik
Megrendel6

igenyei
fUggveny6ben

folvamatos

A Megrende16
altal

teりeSitOSigazolass

al leigazolt

Teljesit6sigazol6s,
azzal, hogy havi

elsz5mol6sra kerUl
sor (a t6rqyh6t kovet6
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6rasz5m szerinti
6sszeg,

figyelemmel az 1.

sz. mell6kletben
foqlaltakra

h6nap 15 napj6ig
kiSllitott

Teljesitesigazol6s
alapjdn kertil sor a

sz6ml5z6sra)
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3.s2.me‖ 6k:et

a va‖ aikOz6 6itai a k6zbeszerz6si eijarasban rnegaiう niOtt V`‖ aikozisi diiak

l.Az,,aiapfeiadatok"d“ t6telei

Felek a Megrendel5 munkarendj6nek v5ltozisa kapcs6n az al6bbi elsz5molisi szabilyokban illapodnak
meg:

Az 1. sz. melleklet szerinti mfiszaki leiras 2.1.6.2. pontja szerinti t5bl6zat masodik oszlopa r6gzili az alapvet6en
ir6nyad6 munkarenddel - ,,alapeset" szerint hetente 49 ora SLA id6tartam - 6s a munkarend megv6ltoz6sSval
kapcsolatos vtillalkoz6i teljesitesi kdtelezettseget. Felek a munkarend megv6ltoz6s5val kapcsolatban
megillapodnak, hogy igeny erv6nyesit6s6re nem jogosultak egym5ssal szemben, amennyiben a munkarend
Megrendel6 5ltali m6dosit6s6bol (fUggetlenUl attol, hogy annak oka jogszab6lyv6ltoz6s, hat6siigi k6telez6s,
egyoldal0 megrendel6i ddnt6s stb.) ered6en adott napt6ri evben (2020-ban,2021-ben, illet6leg 2O22-ben) az SLA
szempontb6l relev6ns id6tartam or6kban szSmitva nem kevesebb, mint 2300 ora 6s nem t6bb, mint a 2700 ora.

Amennyiben adott napt6ri 6vben az SLA szempontb6l relev5ns id6tartam nem 6ri el a 2300 or6t vagy meghaladja
a 2700 ordt, akkor Felek egyeztetni kotelesek egym6ssal 6s a szUks6geshez k6pest - a Kbt.-ben foglaltakkal
dsszhangban - m6dosltjSk a szerz6d6st a csokkentetUnovelt szolgSltat5si id6tartamb6l ered6 esetleges
elter6sek, igenyek rendez6se 6rdekeben.

2. Az opci6s feladatok dijt6tele

A kdtelez6 funkcionSlis ig6nyeknek megfele16
bevezet6si dij, amely mag6ba foglalja a
projekttervez6st6l az 6les indulSst k6vet6 4
honapos 6les Uzemi t6mogatasig tarto teljes
proiekt minden tev6kenvs6q6t

nett0 42580000 Ft

12
Licencdij (a M(szaki dokument6cio 6.
fejezetenek megfelel6en)

nett0 13000000 Ft

13 LicenckovetOs 2022 12 31-ig nett0 4000000 Ft

14
Szolgaltatas a 2020 05 01-i ёles uzemi

tう mogatas vё gёt61 szう mitott 32 h6napra
nett0 2000000 Ft

Osszesen: nett0 61580000 Ft

21 200f可 leSZt6i 6ra nett0 3000000 Ft

Osszesen: nett6 3000000 Ft



4. sz. mell6klet
Ieljesit6sigazolSs

Megrende!6: r6XEfUSz F6v6rosi K6m6nysepr6ipari Kft.
Sz6khelye: 1 145 Budapest, Szuglo u. 9-15.
Cegjegyzeksz6ma: Cg. 01 -09-466332
Adoszdma : 1 21 09584-2-42
K6pviseli: Kov6cs Bal6zs Norbert Ugyvezet6

V6llalkoz6:
Szekhelye:
C6gjegyzeksz6ma:
Ad6szdma:
Kepviseli:

Szez6d6s szdma:

Merf6ldk6 megnevez6se
Teljesitesi

veghat6rido

Szerz6d6sszer0 teljesit6s

ellen6rt6ke (Ft + AFA))

V5llalkoz6 a tirrgy szerinti merfoldkovet a szez6d6snek megfelel6en megval6sitotta, mely alapj6n sz5mla

kidrllit6s5ra jogosult.

Budapest,20.

Megrendel6
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5 s2 me‖
`klet

NYILATKOZAT ALVALLALK026KR6L

Alv4llalkoz6 1 .1

Az alvAllalkoz6 megnevez6se:

Kepvisel6jenek neve:

Sz6khely:

C6g.jegyz6ksziim:

Ad6szem

Telefon:

Telefax:

A teljesil6s azon r6sze, melyhez az alv6llatkozo ig6nybevetetre kertil:

Az akellalkoz6 teljesit6s6nek arenya a szerz6d6s teljes 6rt6k6hez viszonyitottan:

Az avalakozb megrendeld r6sz6re to(6n6 bejelentes6nek id6pontja: kdzbeszez6si el.iar6sban megnevezett
alvallalkoz6 / a szezdddskot6sig megnevezett alvallalkozo / a szez6deskcitest k6vet6in megneveieti es ateljesit6sbe (datum) napjat6t bevont alvellatkozo2

Nve alkoz6 2.

Az alvellalkoz6 megnevez6se:

K6pvisel6jdnek neve:

526khely:

C6gjegyzekszdm:

Ad6szam

Telefon:

Telefax:

A teljesit6s azon r6sze, melyhez az alvallalkoz6 igenybevetelre keril:
Az alvallalkoz6 teljesit6s6nek a16nya a szerz6d6s teljes ert6kehez viszonyitotan:
Az.alv6llalkoz6 megrendel6 r6sz6re tdrt6n6 bglel.ellgggnek id6pontja: kdzbeszezesi eljaresban megnevezettalvellalkozo / a szez6deskdtesig megnevezett alvdllalkozo I a szez6desktitest k6vet6Ln ,"gn"u"i;ti e. 

"teljesitesbe (d6tum) napldtot bevont alv6 alkozo3

1 Ertelemszeroen annyi atuellalkoz6 vonatkozes6ban tdltend6 kj, aheny alv,ltatkoz6 a teljesilesben r6szt vesz.

'?A megfelel6 r6sz alehuzandd. A szerz6deskdt6st ktivetden megnevezett 6s a teljesitesbe bevont atva alkoz6 beielent6seeseten a d6tum is kitdltendo, melv nem lehet kordbbi, mint a nyilatiir"t..si"nd"t6;".;;,1e;eG;;;i:iii'"i ;'ii.ilr
3 A megfelel6 r6sz al6h,zand6 A szez6d6skdt6st k6vet6en megnevezett 6s a reljesitesbe bevont alv6llalkoz6 bejelenteseeset6n a ddtum is kit6rtend6, merv nem rehet kordbbi, mint a nyrratx'ozat megrenoJ6A;;i;,rd;G;;;il*;'""* ;|]"l
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/ben (Kbt.) foglaltakkal dsszhangban visszavonhataflanul kijelentem, hogy a
(cegnev), mint Vellalkoz6 es a FOKETUSZ Kft., mint Megrendel6 kdzdtt
....." tergyiiban .......................(datum) nap.i6n kotott vallatkozesi szez6d6s

teljesit6seben a ........................... (c6gn6v) reszer6l a teljesitesbe bevontan az alabbi alviillalkoz6k vesznek
r6szt, tovdbba kijelentem, hogy ezen alvallalkoz6k nem ellnak a Kbt.6s a hivatkozott szerz6d6s meokdt6ser

Alulirott ......................(nev),

evr tOrv6nyben

r6szt, tovdbba kijelentem, hogy ezen alvallalkoz6k nem ellnak a Kbt.6s a hivatkozott szez6des megkdt6set
megel6z6 kdzbeszerzesi elj6rdsban el6irt kizero okok hatalya alatt.



Nve alkoz6 3.

Az alvallalkoz6 megnevezese:

K6pvisel6jenek neve:

Szekhely:

C6gjegyz6kszam:

Ad6szam

Telefon:

Telefax:

A teljesit6s azon tesze, melyhez az alv6llalkoz6 igenybevetelre kerul:

Az alvallalkoz6 teljesit6senek arenya a szerz6des teljes ertdkehez viszonyitottan:

Az alv6llalkoz6 megrendel6 reszere tdrt6n6 bejelent6sonek id6pontja: kdzbeszez6si eljarasban megnevezett
alvallalkoz6 / a sz;z6d6skdt6sig megnevezett alv6llalkoz6 / a szerz6d6skdt6st kovetoen megnevezett 6s a
teljesitdsbe (d6tum) nap.lat6l bevont alvellalkozoa

(keltez6s - hely, id6) ...................., 201

(cegnev)
Vellalkozo

(kepvisel6 neve)
(k6pvisel6 beoszt6sa)

[cegszer0 a16iras szi]ks6ges]

. A megfelet6 r6sz al5h0zand6. A szezdd6skotest k6vet6en megnevezett es a teljesitesbe bevont alv,llalkoz6 bejelent6se
esetdn a dAtum is kitailtendd, mely nem lehet kor6bbi, mint a nyilatkozat megrende16 r6sz6re tdrt6n6 bejelent€s6nek napja!
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