vÁrr,nrxozÁsrsznnzonÉs
Amely létrejöttegyrészről
Megrende|őneve:
Képviseli:
Címe:
Adőigazgatási szám:
Bank ésbankszámIaszám:

PusztaszabolcsVáros Onkormányzata
Polgármesteri Hivata|
Czompó István polgármester
2490 Pusztaszabo|cs.Velencei u. 2.

mint M eg r en del ő (tov ábbi akban M eg r en deIo), rnásrészrő l
Cégneve:
GLOBOMAX Elektronikai Kft.
Képviseli:
Amberger Árpád ügyvezetőigazgatő
Cégcíme:
1155Budapest,Dembinszkyu. 1.
Adőigazgatási szám:
12098453-2-42
Bank ésbankszámIaszám:
cIB Rt. 11101301-12098453-01000003
mínt Vúllalkozó (továbbiakban Vdllalkozó) - továbbiakban együttesen: Szerződő Felek között, az aIábbí
feltételekkel:
1./A szerződéstárgya
,,MikroVoks-Vl.'' E-Közgyűlési Menedzsment Szoftver Rendszer telepítése,oktatása, átadása a
M egrendel ő ko nferenci atermében, a 2.l p ontban r ész|etezettek szerint.
2./ A szerződésműszaki tartalma
,,MikroVoks-Vl.'' E-Közgyűlési Menedzsment Szoftver Rendszer az 1'' sz. mellékletszerinti
bontásban.A mel|ék|et
szerintiszoftverektelepítése
az üléstermi,bizottságiésa jegyzőkönyv leíró
számítőgépekre.Készségszintű kezelés eléréséhez
szükségesoktatások megtaftása, bevezetési
tanácsadás.
3./ A Vál|a|kozó köte|ezettséeei
3.l./ Vá|la|koző a szoftverrendszerta Megrendelővel egyeáetett időpontban és kiépítésben
|eszá||ítja,a
helyszínenüzembe heIyez| azt működés közben bemutatja.
3.2,l A Megrendelő által kÜelölt személy(ek)részére
a rendszerfe|építését,
keze|ését
ismer1eti,a szükséges
tudás anyagotgyakorlati oktatás kereténbe|ül átadja'
3'3l A szoftverrendszer átadásasorán bevezetésitanácsadástvégez.
3.4.l A Vál|a|kozót jótál|ási kötelezettségterheli, ezen szerződés7./ pontja szerint'
3.5'l A Vál|alkozó az átadástkövető első tanácsülésen
technikai felügyelet biztosíta megrendelőigényei
szerint.
4./ A Meerende|ő kötelezettségei
4.|'l A Megrendelő a helyszínitelepítéshez
biaosítja a konferenciatermet,
mint munkaterületet,
valamint
egyezteteÍthelyeken a rendszer elektromos tápfeszültsége||átását,va|amint a szoftver rendszer
működéséhezszükségeseszközöket.
4.2.l Megrendelő 1 fő szakemberttérítésmentesen
biztosíta helyszínimunkák időtartamaalatt,aki:
- megfelelő helyismerette|rende|kezik,
- ismeri az eset|egesegyedite|epítési
igényeket,
elképze|éseket,
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- nem egyértelműkivitelezésilehetőségek(a|ternatívák)
tekintetébensaját,
vagy felruházottdöntésij ogkörrel rendelkezik.
5./ Teliesítéséshatáridők
5.1.l

Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés teljesítéséneka Megrerrdelő a
konferenciateremben,mint a teljesítéshelyén megtartott eredményespróbaüzemet ismeri e|
jegyzőkönyvet készítenek.
ame|yről a Szerződó Felek a|áírtátadás-átvételi

5.2./ Teljesítésihatáridő: a megrendeléstőlszámított30 napon belü|, a munkatertiletátadáSát felek
j egyzőkönyvben rögzítik. Megrendelő hozzájáru|az e|oteljesítéslrez.
5.3l A képzés
ésatanácsadóiszolgá|tatásteljesítésihatárideje:2009.
szeptember30.
6./ Fizetésiésszámlázási fe|téte|ek
6.1.l A szerzodésösszege az 1.sz. mellékletszerint , a Vá|lalkoző á|ta| benyújtottés nyertesajánlatnak
megfelelően, rögzített fix árakon került meglntározásra, Vá|lalkozó a szerződésbenrögzített és
e|végzeÍt
munka után összesen:

2 705000,-Ft + 25o ^f^= 3 381 250,-Ft
azaz: bruttó Hárommillió háromszáznyolcvanegyezerkettőszázötven forint vá||a|kozásidíjat
szám|áza Megrendelőnek.
6.2'l Szerződő Fe|ek rögzítik, hogy a szerződéstartalmátó|eltérnicsak a szerződéskötéskor
e|őre nem
látható o|yan ok következtében lelret,ame|y miatt a megkötött szerzodésr'alarnel1'.ik
fél |ényeges,
jogos érdekét
sér1i.A megrende|és
me|lékletében
szereplő szoftler rendszertulajdonjoga,csak a
szerződésbenszereplő te|jes összeg kiegyenlítésével
szá|| át a Megrendelőre. A szoftver
forrásnye|vű és eredeti példánya a szerző (Vállalkozó) tulajdonában marad. A fizetési
kötelezettségeImu|asztása.szerződéStol
történő elál|ásnaktekintendő.A fizetésihatáridőtkövető
30 napot meghaladó késedelemesetén Vállalkozó jogosult az átadott, és nem kifizetett
szoftverrendszerműködtetésénekszüneteltetésére.
6.3.l Szerződő fe|ekmegállapodnakésMegrendelővá||alja,hogy a 6.1 szerintiszámla ellenértékét,
a számla
befogadásátólszámítotttizenöt naposfizetésihatáridővelfizeti meg a Vál|alkozó CIB: 1l10130112098453-01000003 számű bankszám!áiára.
7./ Jőtá||ás
7.|.l Yá||a|koző az átadott szoftver rendszerre azátadás napjától számított12 hónapra teljes körű jótálláSt
válla|' A garancia magában fogla|ja a karbantartás,javítás teljes anyag, munkadíj és kiszá|lási
költségeit,valamint a rendszerszoftverkövetésdíját.
7.2'l Yá||a|kozó jótállási kötelezettségecsak a rendeltetésszerűen
üzemeltetettrendszerrevonatkozik. Nem
terjed ki az e|emi csapás, az erőszakos beavatkozás,valamint a szokásostól e|térőhasználatból
eredő meghibásodásokra.
7.3.l Yál|alkozó kötelezettségetválla|, hogy az eredményesműszaki átadást követő további 12 hónapon
keresztü| térítésmentesen
biztosítja a ,,MikroVoks-Vl.'' E.Közgytílési Menedzsment Szoftver
Rendszer aktuá|is frissítéseit.
1.4.l A Vál|alkozó felelősségenem terjed ki a szerződéstárgyát képező eszközök manipulált, rosszhiszemű
működtetésébőleredo vitás eseménvekkövetkezménveiért.
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8./ Oktatás. dokumentálás
8.|,l Szerződő Fe|ek megállapodnak' hogy a te|jesítéshe|yén telepített rendszer műszaki átadásakor
Vállalkozó a rendszerműködtetéséhez
szükségesdokumentációt elektronikus formában,az ismeret
anyagot - a Megrendelő által kijelö|t, a rendszer1későbbiekbenüzemeltető szemé|yekszánára helyszíni oktatás keretébenéLtadja.
Szerződó Felek megállapodnak továbbá, hogy Vállalkoző a
műszaki átadás-átvételpontos időpontját (lratárnapot)legalább 3 munkanappal mege|ozően a
Megrende|ő részérő| eljáró szemé||yel egyeztetl, figyelemmel a 8.2. pont szerinti
kezelószemé|yzetioktatásra.
8.2.lA keze|oszemélyekoktatásontörténorészvéte|ének
biaosításaa Megrendelő kötelezettsége.
9./ Eevebek
9.1.l A Vállalkozó tudomásulveszi, hogy a telepítési
kelI e|végeznie,
munkákatműködő intézmény
ter|iIetén
ezért a Megrendelő tevékenységéhez
igazodva és a munkavégzésrevonatkozó biztonsági
utasításokatbetartvaiár e|.
9.2.l ASzerződő Felek megállapodnak,hogy a szerződésteljesítésénél
esetlegfelmerüló akadályokatközös
erővel elhárítják és minden elvárható lépéstmegtesznek a sikeres teljesítésérdekében.
Amennyiben eZ nem vezet eredményre,a Szerződő Fe|ek a Pesti Központi Keri.ileti Bíróság
illetékességét
ismerik e|.
9.3.l Szerződő Felek megállapodnak,lrogy a rendszertműködtető szoftverjogvédettszellemi termék.A
szerződésbenszerep|ő alkalmazáson kívül más célra fe| nem haszná|ható, máS jogi, vagy
természetes
személynektovább nem adható. Vál|alkozó jelen szerződésaláírásáva|hozzájáru|a
Megrendelő intézményén
belüli, több leíró számítógépen
történő egyidejűműködtetésé|rez.
9,4.l Ajelen szerződésbennem részletezettek
vonatkozásábana Szerződő Felek a Ptk' rendelkezéseit
tekintikiránvadónak.
9.5.l A szerződés|étrejöttének
feltéteIea szerződésmindkétFél részérőltörténó aláírása.Szerződő Felek
jelen
képviselő
után, mint akaratukkalmindenbenmegegyezőt
szerződéstelolvasás' értelmezés
írtáka|á. Jelen szerződés3 számozottolda|bó|,és 1 oldal mellékletbőlál|. A szerződés3 eredeti
példánybankertil a|áírásra.amelyből a Megrende|őt2 példány''míg Vállalkozőt 1 példányi||et
meg.
9.6.l Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő pályáZatotnyújtotlbe az Ánop-l.A.2 ,.A po|gármesteri
hivata|ok szeruezetfejlesztése''támogatása témában támogatás e1nyerésére'Megrendelő e
szerzodésbenvállalt kötelezettségeit csak abban az esetben tudja teljesíteni, ha a pályázati
támogatástelnyeri. Amennyiben Megrende|ó a pályázaton nem nyer, akkor minden további nélkül
elállhat je|en szerződéstől. Válla|kozó ez esetben Megrendelőve| szemben semrniféleanyagi
követelésselnem lépfel.

Ke|t:Budapest'
2009.augusáus
l 8-án.
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GLOBOMAXElektronikaiKft.

;
Képv,Amberger Arpád ügyvezető

VdIIaIkozó

l' sz, Melléklet:
Részletesműszakitartalom'
Nettó
Db
Nettó
eqvséqár,-Ft szám összesen .-Ft
MikrovoksE.közqvűlésimenedzsmentszoftver
Szavazatszám|á|ás
(VOTE REPORT ) modu|
240000
1
240000Ft
Jegyzókönyvezo
ésfe|do|gozó
1
250000Ft
moduI
250000
Digitá|is
indexe|t
hanganyag
rÖgzíto
1
350000Ft
moduI
350000
1
Statisztika
Összesító
moduI
290000Ft
290000
Szerver-k|iens
1
meoie|en
ítomoduI
390000Ft
390000
MikrovoksE-közgyíÍlési
menedzsmentszoftverösszesen
1 520000Ft
nettó:
+ 25o/o
1 900000 Ft
aÉvalbruttó:
Szoftvertelepítés
1
350000
350000Ft
Szoftveroktatás
I
450000
450000Ft
Szoftverbevezetési
tanácsadás
1
385000
385000Ft
MikrovoksE.közgyű|ésimenedzsmentszoftveroktatás
1 185 000 Ft
nettó:
+ 25oÁÁtaval bruttó:
1 481 250 Ft
MikrovoksE.közgyűlésiszoftverrendszerésoktatásnettó
2 705000 Ft
összesen:
+ 25oÁÁtával bruttó:
3 381250 Ft
Téte!ek
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