VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
4. részajánlati kör
amely létrejött egyrészről
Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár
Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4.
Telefonszám:
Faxszám:
E-mail cím:
Képviseli:
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)
másrészről
Monguz Információtechnológiai Kft.
székhely: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 87
cégjegyzékszám: 06-09-012113
képviseli: Kármán László
számlaszám: CIB Bank Zrt. 10700433-47294901-51100005
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)
között az alábbi helyen és napon, a következő feltételekkel:
1.

Előzmények

Megrendelő, mint Ajánlatkérő közbeszerzési eljárást indított a K.É.-3557/2010. 2010.02.17-i
keltezésű ajánlati felhívásában és a jelen szerződés mellékletét képező dokumentumokban
részletesen meghatározott mennyiségű és minőségű informatikai eszközök és szoftverek
beszerzése és beüzemelése tárgyában. Ezen közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevő a
Vállalkozó volt.
Jelen szerződés mellékletét képezi a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhíváshoz kapcsolódó
valamennyi írásbeli dokumentáció, valamint Vállalkozó közbeszerzési ajánlata.
2.

Szerződés tárgya

Felek rögzítik, hogy jelen szerződés tárgya az ajánlattételi felhívás műszaki leírásának és
minőségi követelményeinek megfelelő,……….. részére kifejlesztett, testreszabott szoftver
felhasználási jogának biztosítása és beüzemelése és a definiált kapcsolódó szolgáltatások
elvégzése Megrendelő részére.

3.

A felhasználási jog terjedelme:

3.1 A szoftver a szerzői jog és szerzői jogi megállapodások, valamint egyéb, a szellemi
tulajdonra vonatkozó törvények és egyezmények védelme alatt áll. A Megrendelő
részére biztosított felhasználási jogosultságok körét a 3.2. pont tartalmazza.

3.2. Vállalkozó a szerződéssel érintett szoftverekre (a továbbiakban: mű) jelen szerződés
aláírásával
- területi korlátozás nélküli,
- a 4.1. pont szerinti hozzáférhetővé tétel időpontjától a projekt fenntartásának határidejéig
- kizárólagos felhasználási jogot enged a Megrendelő, mint Felhasználó és konzorciumi
partnerei részére.
3.3. Megrendelő és annak konzorciumi tagjai, mint felhasználók jogosultak
- futtatására, képernyőn történő megjelenítésére, abban adatok tárolására,
- konfigurálására, igényeknek megfelelő beállítására
- összekapcsolására más szoftvertermékekkel,
- működésének monitorozására az éves rendelkezésre állás vizsgálata kapcsán,
Felek rögzítik, hogy a szoftvert funkciójából adódóan Végfelhasználó természetes személyek
is jogosultak a szoftver képernyőn történő megjelenítésére, adatok lekérdezésére. A
végfelhasználó személyek köre nem korlátozott.
3.4. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a továbbiakban is jogosult marad a jelen
szerződés tárgyát képező szoftver felhasználására.
3.5. Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy a jelen szerződés tárgyát képező szoftver
Megrendelő részére szállított verziótól eltérő verziószámú változatainak kizárólagos
felhasználási jogaival a továbbiakban is Vállalkozó rendelkezik, és ezeket a változatokat
továbbra is értékesítheti harmadik fél számára.

4.

A szoftver hozzáférhetővé tétele:

4.1. Vállalkozó köteles Megrendelő részére a szerződés tárgyát képező szoftvert kifejleszteni,
leszállítani, telepíteni, bevezetni, felhasználói képzést és a felhasználási jogát biztosítani és a
dokumentációt hozzáférhetővé tenni legkésőbb …………..-ig.
4.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
4.3. A szoftver rendelkezésre állása kapcsán a Vállalkozó által vállalt üzembiztonság mértéke
éves szinten 95%-os mértékű.
4.3. Hiba esetén Vállalkozó ügyfélszolgálatának elérhetősége:
Telefonon
Emailen:
5.

Jogszavatosság:

Vállalkozó szavatossággal tartozik azért, hogy a műre vonatkozóan harmadik személynek
nincsen olyan joga, amely Megrendelő felhasználói jogát akadályozná, vagy korlátozná.
6.

Megrendelő késedelme:

Megrendelő késedelmének jogkövetkezménye a teljesítési határidő meghosszabbodása,
mégpedig főszabályként a késedelem időtartamával.
7.

Kapcsolattartók a felek részéről:
Megrendelő részéről:
Vállalkozó részéről: Kármán László

8.

Az alvállalkozók:

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződésben vállalt kötelezettsége teljesítése érdekében
– a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben szabályozott korlátozásokkal –
jogosult alvállalkozót igénybe venni. Vállalkozó az alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha
azt maga végezte volna el.
9.

Tájékoztatási kötelezettség:

A felek közötti írásos és szóbeli kapcsolattartás és kommunikáció nyelve magyar. Ennek
megfelelően a különböző jogi és szakmai fogalmak, szóösszetételek és mondatok értelmezése
a magyar nyelv értelmezési szabályai szerint, a szavak általános jelentésének megfelelően
történik.
Vállalkozó a szerződés teljesítése során bekövetkező esetleges problémákat és
akadályoztatásokat köteles Megrendelővel közölni. Az akadályközlés ténye, vagy az arra tett
Megrendelői válasz, illetve annak hiánya nem jelenti automatikusan a teljesítési határidő
meghosszabbítását, a kötelezettségek módosulását.
10.

A vállalkozási díj jellege, mértéke:

A vállalkozási díj tartalmazza a szerződésszerű teljesítés valamennyi költségét és ellenértéket,
és a nyújtott szolgáltatások díját. Felek megállapodnak továbbá, hogy a szoftver
szerződésszerű használatával – ide értve a rendszer online üzemeltetésének biztosítását kapcsolatban felmerülő minden fajta költség a Vállalkozót terheli.
Vállalkozót jelen szerződés alapján 5.236.000,-Ft + 25% ÁFA, azaz bruttó 6.545.000,-Ft
összegű vállalkozási díj illeti meg. Felek rögzítik, hogy az ellenérték mértéke a Megrendelő
részéré biztosított felhasználási jogokra is figyelemmel lett megállapítva.
10.1. A vállalkozó a teljesítési határidő neki felróható késedelmes teljesítése esetére
késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke: 20.000,- Ft/nap, azaz húszezer forint/nap.
10.2 A szerződés teljesítésének vállalkozó hibájából bekövetkező meghiúsulása esetére a
vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke 8.000.000,- Ft, azaz
nyolcmillió forint. Megrendelő a meghiúsulási kötbér összegét jogosult a vállalkozó által
kiállított számlába beszámítani.
Ajánlatkérő jogosult a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is
érvényesíteni.

11.

Fizetési feltételek:
1. Megrendelő előleget nem fizet. Vállalkozó részteljesítésről nem nyújthat be számlát
Megrendelő részére.

Megrendelő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítésről
teljesítésigazolást állít ki.
Megrendelő részéről a teljesítés igazolására kizárólag , vagy az általa írásban meghatalmazott
személy jogosult.
Vállalkozó a számlát, Megrendelő által kiállított teljesítés-igazolás alapján, magyar forintban
(HUF) állítja ki.
Vállalkozónak a számlát annak keltét követő 3 napon belül el kell juttatnia Megrendelő
részére, a Megrendelő által aláírt teljesítés-igazolás egy eredeti példánya kíséretében.
A Megrendelő a díjat az igazolt teljesítést követően, számla ellenében 30 napon belül
átutalással teljesíti. A kifizetésre a Kbt. 305. és 306/A§, és az Art. 36/A. § is irányadó.
12.

A szerződés módosítása:

Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a Felek cégszerű
aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de a szerződést
aláíró képviselő személyektől eltérő beosztással rendelkező személyek által tett jognyilatkozat
a szerződés módosítására nem alkalmas. Jelent szerződést a Kbt. előírásainak megfelelően, a
közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok
betartásával lehet módosítani.
13.

A szerződés megszüntetése:

Megrendelő jogosult a jelen szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni, amennyiben
Vállalkozó teljesítése olyan jelentős mértékben hibás, vagy a jelen szerződésen alapuló
kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy ennek következtében
Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében.
14.

Vitás kérdések rendezése:

Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket elsősorban peren kívül
kötelesek egymás között elrendezni, a szerződésből eredő esetleges jogviták elbírálása
kapcsán alávetik magukat – hatáskörtől függően – a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos
illetékességének.
Felek a jelen szerződést elolvasták, azt kölcsönös értelmezés után szabad elhatározásukból,
minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag
– a képviselet szabályainak megtartásával – saját kezűleg írták alá.
Szeged, 2010. április 15.

Megrendelő

Vállalkozó

