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koziitt, az alulfrott helyen 6s idiipontban, ,,Az Orsz&g&ilCsHivatalhak iktatAsi
feladatait tiimogat6 elektronikus iratkezeld rendszer beszemhse,
bevezethse, oktatLsa 6s testre szabiisa, rendszertiimogatiisa (522/2013)"
t&r@ kozbeszerz6si eljhrh alapjiin, a kovetkezo"felthtelek mellett.

I.A szerzodCs tiirgya

Orszhggy6l6s Hivatala ighnyeinek megfeleld elektronikus iratkezelb rendszer
(tovhbbiakban: Rendszer) bevezet6se a kovetkezbk szerint:
1.1.1 A rendszer bevezetbse, dokumenthlha, testre szabha (sziiks6g eset6n
kieg6szit6 fejleszt6sekkel) b a rendszer 6lesit6se. Jelen feladatok
magukba foglaljhk a felm6r6st, telepit6st 6s az integrhciht.
1.1.2. ~gyint6z61,kulcsfelhasznhl6k, vezeta 6s iizemeltetbk rbzkre oktath
nyhjth.
1.1.3. A rendszer 6lesitb6t kovet6en 1 negyedhven keresztiil rendszerkovetb
6s kiemelt rendszertiimogaths biztosithsa.
1.1.4. A kiemelt rendszerthmogathst kovet6en 36 h6napon (3 &en) keresztiil
alap szintii rendszer thmogath 6s konzulthci6 nfijthsa.
1.2.
A rendszer bevezet6s6nek m6rfiildkovei a kovetkez61:
1.1 Az

tervezbs,
installhci6;
rendszer integrhci6;
tesztelb;
oktath;

1.3

lciemelt rendszerthmogath;
alap szintii rendszerthmogath 6s konzulthci6 nfijtha.
A szerzbd6s r6szletes miiszaki tartalmht az I. sz. mell6klet tartalmazza.

A szerzbdks 1.1.1 6s 1.1.2. pontjaiban foglaltakat 2013. december 31.-ig koteles
Vidlalkoz6 teljesiteni a teljesitbi iitemterv (3. sz. mell6klet) szerint. A teljesitbsi
iitemterv kotbkrterhes hathriddt nem 6rintb megvhltoztatha nem min6siil szerz6db
m6dosithhnak.
Vhllalkoz6 elGteljesit6srejogosult a Megrendel6vel el6re egyeztetett id6pontban.
2.2. A szerzbd6s id6tartama a kiemelt rendszerthmogath 6s rendszerkovetb
tekintetkben: a 2.1. pontban meghathrozott idbpontt61 szhmitott hhrom h6nap.
2.3. A szerzdd6s idbtartama az alapszintii rendszerthmogath tekintetkben a 2.2.
pontban meghathrozott id6pontt61szhmitott 36 h6nap.
2.1

3. A teljesitCs helye
Orszhghh (Budapest, V. Kossuth h j o s t6r 1-3.) 6s az Orszhggyiilb Irodahhza
(Budapest, V. Sz6chenyi rkp. 19.).

4.1) Felm6r6si fhzis
Vhllalkoz6 a szerzbd6s megkotbs6t kovet6en a Megrendeld hltal a jelen szerz6d6s I.
szhmii melldkletek6nt csatolt rdszletes miiszaki kovetelm6nyek 6s feladatok, a

helyszini felmdr6s illetve miiszaki parambterek, az uzemelteto"kke1, a
kulcsfelhasznld6kkal k6szitett interjtik alapjhn elkbsziti a r6szletes megrende1o"i
igiinyelemzbst, 6s ennek alapjhn a r6szletes rendszerterv dokumenthci6t.

4.2.1 Rendszerterv dokumenthci6
A Vhllalkoz6nak el kell k6szitenie a r6szletes rendszerterv dokumentumot, 6s azt a
projekttervnek megfe1elo"enht kell azt adnia azt Megrende1o"nek.
4.2.2A rendszerterwel szemben thmasztott eldrhsok:
A rendszertervnek tartalmaznia kell a felhasznhl6i feliiletet, a rendszer-architemra,
az adatbhzis-strukidra 6s az interf6szek kialakithait, vhltoziisait; hogy ezeket a
Megrendelo"teljes koriien megbrtse, ezekkel kapcsolatban szuks6g eset6n dont6seket
tudjon hozni.
4.3 1Tesztel6si fhzis

A tesztel6s folyamhn a rendszernek a kovetkezo" teszt tipusokon kell sikeresen
megfelelnie:
- O G W meglevo"rendszereivel va16 integrhcibs teszt,
- FunkcionAlis tesztelb (iktathsi-iratkezelbsi funkcibk),
- Felhasznhl6i tesztel6s (fbl6nt usability),
- Terhel6ses teszt.

4.3.1. A leirt teszttipusoknak megfelelo"en, osszesen 4 darab tesztterv 6s 4 darab
ezekre vonatkoz6 ki6rt6kel6s k6sziil. A tesztterveket a VAllalkoz6 k6sziti elo", amelyet a
Megrendelo"elfogad. A teszteket a Vhllalkoz6 6s a Megrendelo"kozosen v6gzi el.
4.3.2 A Vhllalkoz6 kotelezettshge a teszttervek r6szek6nt a miiszaki specifikhci6k 6s a
Rendszerterv dokumenthcib szerinti valamennyi funkci6 teljes korii tesztelhs6re
alkalmas miiveletek kidolgozhsa is.
4.3.3 A szhllithra keriilo" 6s a rendszer r6sz6t k6pez6 alkalmazhsoknak a Megrendelo"
rendelkezbsre kell hllnia az 6lesitb id6pontjhban.
4.3.4Az alkalmazhs felhasznhl6i tesztre va16 h t a d h h a k feltbtele, hogy a Vhllalkozb
hltal lefolytatott belso", fejlesztBi tesztel6s vbgrehajtha, a kialakitott tesztterv alapjhn
az alkalmazhsok onAll6 6s integrhci6s tesztek sikereses v6grehajtha.
Az integrhci6s tesztek eredrn6ny6rbl felvett, kbtoldaltian alhirt jegyzblonyvet el kell
k6sziteni.
4.3.5. A felhasznhlbi teszt szakaszban a Megrendelo" a tesztterv 6s tesztmiiveletek
alapjhn v6gzi a prhbafeladatok v6grehajtkht. A Vhllalkoz6 szakemberei a tesztel6si
eljhriis keret6ben Megrendel6t a helyszinen thmogatjhk. A Megrendelo"kotelezetts6get
vhllal arra, h o w a rendszer iizerneltetbsbben r6szt vev6 szakemberekkel khpviselteti
maght a tesztelbsek sorhn. A tesztel6s thmogathsa sorhn a Vldlalkoz6 tesztkornyezetet
alakit ki a Megrendelo"szhmhra.
A tesztkornyezetet a Megrendelo" jelenlegi hardver 6s szoftverkornyezet6ben kell
kialakitani.

4.3.6 A tesztsorozatokban minimiilisan v6grehajtand6 teszteknek igazolnia kell:
- az elairt funkci6k helyes miikod6s6t, el6rhet6s6g6t,
- tobb funkci6 egyidejii haszniilatiit,
- az egyes elemek egyiittmiikod6s6t7
- a kialakitott folyamatok helyess6g6t7
- tcrhelhses Gllapotban a rendszerelemek k a teljes rendszer megfelelo"
viselked6s6t,
- az el6irt iktat6si 6s iratkezel6si funkci6k teljesiilk6t.
4.3.7 A teszt folyamiin a Megrendelo" tesztelki jegyzbinyvben t6teles lisGt ad a
felmeriilt probl6miikr61, hibajelens6gekr61, hiiinyossiigokr61.
Tesztsorozat vegrehajtha alatt hibiikon feliil, hibiinak tekintendhi az aliibbiak is
(kritikus hiba):
a rendszer (alkalmazh) gyakori ledlha, osszeomliisa, amikor a hiba
fenniillha miatt ixjra kell inditani az alkalmazht,
az adatbhis, vagy az adatdlomhny sixlyos s6riil6se, integrithshnak,
konzisztenciiijiinak s6rii16se7
indokolatlan, toviibbi manuhlis feldolgozist ig6nylo" beavatkozhok
felmerii16se7
akadAly, amely olyan siilyos hibiit jelent, hogy a rendszer vagy az
alkalmaziis haszniilata nem folytathat6 semmilyen m6don.
4.3.8 A felhaszniil6i teszt akkor 6r vkget, amikor valamennyi tesztsorozat hibiitlanul,
elviirt mino"s6gben v6grehajthat6, ellent6tes esetben a munkafiizisnak vissza kell
t6rnie az elo"k6szito"fhisba.
4.4 1Bevezet6si f h i s

4.4.1 A Viillalkoz6nak a tesztelki fhisban elfogadott alkalmazist 6lesitenie kell a
Megrendela val6s informatikai kornyezetkben. Az bevezet6s munkafolyamatiit 6s
sikeresshgkt telepit6si jegyzo"kijnywe1 igazolni kell. Az 6lesitett alkalmazk akkor
fogadhat6 el, ha a teszteken sikeresen megfelel.
4.4.2 A Viillalkoz6nak a bevezetett rendszerr61 oktathst kell tartania az iigyint6zak 6s
kulcsfelhaszniil6k sziimiira (oktatki formiit61 fiigggen minimum 30, maximum 80
f6), mind a Megrendelo" fejleszto" 6s iizemeltetd szakemberei sziimiira ( g fejleszto", 2
iizeineltet6). Toviibbii kiilGn uktatkokat tart a VAllalkozb a Megrendel6 vezeteinek.
Az oktathsrbl oktatiisi jegyz6"kiinyvet kell felvenni, ami tartalmazza a tematikiit 6s a
r6sztvevbket. Az oktathson valamennyi r6szt vevo" sz6miira az oktathi anyagot papir
alapon 6s elektronikus formiiban a viillalkozb biztositja, amelynek a kolts6g6t az 6.3.2.
pont tartalmazza.
Az oktathsok miniis6gbiztnsithsa felhasznhl6i ki6rt6keles alapjiin kell, hogy tort6nnie.

451 Lezhrhi szakasz
4.5.1 A szerzo"d6s 1.1.1. akkor mino"sii1 teljesitettnek, ha a Viillalkoz6 a rendszert
lesziillitja, telepiti, integrdja a Megrendelo" rendszereivel, 6s az igy kialakitott
iktathrendszer maradbktalanul teljesiti a vele szemben t5masztott valamennyi
miiszaki-funkcioniilis kovetelm6nyt7 toviibbii a Vdlalkoz6 csatolta valamennyi
kotelezo"jegyzekonyvet 6s dokumentiici6t7valamint iitadja a rendszerre vonatkoz6, a

24/2006. (N.29.) B M - I H M - ~ ~ irendelet
jhl
el6iriisainak megfelel6, b6vftett
meglijitott tankitviinyt tanhitviinyt..
4.5.2 A szerzo"d6s1.1.1 pontjiiban meghathrozottak teljesith6t a sikeres, hiiinytalan 6s
hibamentes teljesithst rogzito"jegyz6lonyv igazolja.
A jegyzblonyv mellbkletei:
- projektalapith dokumentum,
- felm6rhi dokumentiici6k (interjtik, ki6rt6kel6s)
- rendszertervez6si dokumentiici6,
- rendszerleirik, adatszerkezeti 6s folyamatleirikok, az interfhszek leirha,
architekttiriilis- 6s adatkapcsolati iibra,
- bevezethi terv,
- tesztel6si terv, a funkcioniilis, integriicibs, terhel6ses 6s felhaszniil6i tesztel6s
fiizisaira
- teszt jegyzblonyvek,
- sikeres telepitbsi jegyzhlonyv,
- oktathi terv 6s oktatiisi jegyz6lonyv, oktathi anyagok,
- felhasznd6i kbzikonyv,
- iizemeltetbsi kbzikonyv, illetve ment6si, archivdiisi 6s adat-visszaiillithi
eljiirhokat
- leir6 dokumentiici6,
- licenszigazolikok,
- az iratkezelhi Qs/vagya kapcsol6d6 szabiilyzat m6dosithiinak tervezete.
4.5.3 A Vdlalkoz6 vdlalja, hogy mind az 1.1.3. 6s az 1.1.4-es pontokban leirt
rendelkezbsre iilliisi id6szakok v6g6ig a rendszer frissithe, m6dositika eset6n a
rendszertervben, a m6dositikokr61 khzitett tesztek jegyzhlonyveiben valamint az
uzemeltet6si k6zikonyvben a sziiks6ges m6dosithokat a sajiit kolts6g6re
vbgrehajtja.
A Viillalkoz6 a rendszerben, alkalmaziisokban tort6116 viiltoztatiisokat a j6tdliisi
id6szakon belul minden esetben dokumentdiksal rogziti, melyet haladbktalanul a
Megrendelo"r6szkre bocsiit.
5.RendszertiimogatAsi 6s kovetCsi szolgiiltatiisok

5.1.

A Viillalkoz6 a rendszer 6lesith6t kovetkn 1 negyed6ven (3 h6napon)

keresztiil kiemelt rendelkezesre iillht nyfijt Megrendel6 r6sz6re az esetleges
hibiik gyorsabb elhiiritiisa erdekbben, a Megrendelo" telefon vagy e-mail titjiin
tort6no" 6rtesit6s6t koveto" 1 6riin beluli szem6lyes megjelenhsel. vagy
tiivmunkiival. A Megrendeld az 6rtesit6st a Viillalkoz6 06-30-730-1140
telefonsziimiira vagy info@ulyssys.hue-mail cimre juttatja el.
5.1.1 A Viillalkoz6 munkanapokon, munkaidbten (8:oo 6s 17:oo 6ra kozott) a
06-30-730-1140 telefonsziimon 6s info@ulyssys.hu e-mail cimen magyar
nyeld Support szolgdtatiist nyfijt.
5.1.2 Vdlalkoz6 minden m6don koteles adott negyed6vben e1o"segiteni az
iratkezel6 rendszer Megrendelo"n61 tort6n6 zokken6mentes miikad6s6t9
kiemelten tiimogatja a kialakitott 6s testre szabott rendszert.
5.1.3 Sziiks6g eset6n ismeretfrissit6 oktatikt tart a Vdlalkoz6 ebben az
id6szakban a 4.4.2-es pontban meghatiirozott csoportok sziimiira.

A Vhllalkoz6 az 5.1. pontban meghathrozott kiemelt rendszerthmogatAsi
idiiszakot koveto" 3 kves (36 h6napos) idiiszakra vonatkoz6an az alap szintii
rendelkezksre hllht nfijt. A rendszerthmogath keretkben biztositja, hogy a
szhllitott rendszer a vhltozb, jov6"beli koriilmknyek kozott is megtartja a
rendszer telepitksekor elkrt teljesitmknyi mutat6kat azhltal, hogy a hardver 6s
a szoftver elemek, biztonshgi funkci6kat kiszolghl6 hhttkradatbhzisok kijvetkse,
aktualizhlha folyamatos, magas szinvonalfi.
5.2.1 Iratkezelkssel kapcsolatos jogszabhlyi vhltozhsok kovetkse miatti fijabb
szoftververzi6k szhllitha telepitkse, fejlesztksi, rendszerfrissitksi szolgdtath,
dokumenthlt htadhsal. ~ v e n t ea hozzhjuk tartoz6 krvknyes tanhitvhny
mholathnak htadha.
5.2.2 A Vdlalkoz6 technikai segitshgnfijth (szakrnai thmogaths,
tanhcsadh): a rendszer ugyinthziii 6s az uzemeltet6"k, rendszergazdhk szhmhra;

5.2.3 Vhllalkoz6 az 5.2. es pontban meghathrozott idiiszakban koteles
munkaid6"ben (H-CS: 8.00-16.00 bra, phnteken 8.00-14.00 kozott)
Megrendelii rendelkezkskre hllni, a 06-30-730-1140 telefonszhmon 6s
info@ulyssys.hue-mail cimen magyar nyelvii Support szolghltathst nfijtani. A
konzulthci6 keretkben Vdlalkoz6 koteles hardverbiivitkst nem igknylo",
esetleges vhltoztathi, javithi feladatok, fejlesztbsek vkgrehajthshra, 6s a
rendszert alapjaiban hrintii feladatok megoldhhban va16 kozremtikodksre. Az
id6ikeret igknybe vett mennyis6gkr67 6s az elvkgzett munkAr6l a Megrendelii hltal
igazolt munkalap kksziil. A konzulthci6s szolgdtathokat Megrendelii sajht
igknyei alapjhn veszi igknybe. Megrendelo"nem koteles a keret6ra lehivhhra 6s
a fel nem haszndt 6rhkra a Vdlalkoz6 ellenszolgdtathra nem jogosult.

6.1. A jelen szerziidhs alapjhn az 1 pontban a Vhllalkoz6 hltal elvhgzendii, teljesitendii
feladatokra, munkhkra vonatkoz6an a Vhllalkozhi dij 14.62o.000,- Ft + &fa,
amely tartalmazza mindazon szolghltathok 6s munkhk ellenkrtkkht, amelyek a
szerziidksszerii, hibamentes, maradkktalan teljesitkshez sziikskgesek.
6.2 A 6.1. pontban meghathrozott vhllalkoz6i dij a szerziidks idiitartama alatt
semmilyen jogcimen nem emelhetii 6s vhllalkozhsi dijon felul egykb hr, dij
felszhmitiishra, koltskg elszhmolhhra nincs lehetbskg. A vhllalkoz6 dij
rhszletezkskt a 2. szhmfi mellhklet tartalmazza.
6.3 A jelen 6.1. pontban meghathrozott vhllalkoz~idijb61
6.3.1. Az 1.1.1 pontban foglaltak teljesitbsknek ellenkrthke: nett6
g.460.000,-Ft + &fa,
6.3.2. Az 1.1.2. pontban foglaltak teljesitksknek ellenkrtkke: nett6 600,0oo,Ft + &fa,
6.3.3 Az 1.1.3pontban foglaltak teljesitkshnek ellen6rtkke: nett6 6oo.000,Ft + iifa/negyed&
6.3.4 Az 1.1.4 pontban foglaltak teljesitkshnek ellenhrtkke: nett6 60.oo0,Ft +&fa
fibnap
6.3.5.A konzulthci6s 6radij ellenkrtkke: nett6 5.000.-Ft.+&fa/6ra.

6.4. A 6.3.1 pontban meghatiirozott viillalkoz6 dij tartalmazza 12.3 pontban
meghatiirozott felhaszndhi jog megszerzksknek ellenkrtkkkt.
7. A szerzodCs teljesitCsCnek igazolhsa
1.1.1 pontjiiban meghatiirozattak vonatkozhiiban, amennyiben a
Viillalkoz6 teljesiti a 4.4.1.pontban foglaltakat, a bevezetksi fiizis teljesitettnek
tekintendo. A sikeres, hiiinytalan 6s hibamentes teljesitkst a 4.5.2 pont szerinti,
mindkkt fkl dtal aliiirt jegyz6lonyv igazolja. A jegyzblonyv aliiirhiira a felek
projektvezetbi irkbeli nyilatkozata alapjiin keriil sor.
7.2 A szerzbdks 1.1.2 pontjiiban meghatiirozattak akkor tekinthetbk teljesitettnek,
amikor az elbirt oktatand6 csoportok mindegyikkhez elkksziilt 6s elfogadhra keriilt
az oktathi anyag, az oktatki tematika valamint minden cklcsoport valamennyi
rksztvevbje az oktathokat ,,megfelelb" mindsitkssel krtkkeli. Az oktathok sikeres
teljesitkskr61 a Felek projektvezetbi jegyzbkonyvet kkszitenek, amelyben
megiillapitjiik, hogy a megtartott oktathok minbskgileg megfelelbek voltak, a
hozziijuk tartoz6 dokumentiici6 elkksziilt, ezzel a jegyzdkonywel javasoljiik ennek a
fiizisnak az elfogadiisiit. A teljesitkst a felek kkpviselbi iiltal aliiirt jegyzbkonyv igazolja.
7.3.A szerzbdks 1.1.3pontjiiban foglaltak tekintetkben a teljesitks igazoliisa utblag, a
negyedkv vkgkn a szerzbdksszerfi teljesitksrbl kkszult jegyzdkonyv mindkkt fkl iiltal
va16 aliiirhiival tortknik.
7.4.A szerzbdks 1.1.4.pontjiiban foglaltak tekintetkben a teljesitks igazolba havonta,
ut6lag a szerzbdksszerii teljesitksr61 kkszult jegyzbkonyv mindkkt fkl iiltal va16
aliiirhiival tortknik.
7.5A konzultiici6 igazolha igazolt munkalappal tortknik.

7.1 A szerzodks

8.1A jelen szerz6dks alapjiin tortknb kifizetks egyiittes osszege nem haladhatja meg a
nett6 14.620.000,-Ft. + h ~
azaz
,tizennkgymillib - hatsz4hhzezer forint + h~
osszeget. Megrendelb elblegfizetkst nem teljesit. A sziimliik benfijthiinak a feltktele
az I. pontban foglaltak teljesitksi utemterv szerinti megfeleld idbre tortknb, az eldirt
miiszaki tartalommal va16 teljesitkse.
8.2 Megrendelb az ad6zh rendjkrbl sz616 2003.kvi XCII. torvkny 361A.s - 361B.saiban foglaltak alkalmazhiival a sziimla kkzhezvktelkt kovetb 30 napon belul a
Viillalkoz6 Raiffeisen Bank iiltal vezetett 12026001-00117615-0010oo00 sziimii
sziimliija javiira tortknb iitutalhsal teljesiti fizetksi kotelezettskgkt.
8.3Az I.I.1 pontban meghatiirozott szolgiiltathokra vonatkoz6 sziimla benfijthiinak
a feltktele szolgiiltatiis elbirt miiszaki tartalommal va16 teljesitkse 6s annak a 7.1pont
szerinti igazolha.
8.4. A viillalkoz6 az 1.1.3 pontban meghatiirozott szolgiiltatiisr61 kiemelt
rendszertiimogath utols6 napjiin ut6lag iillitja ki a sziimliijiit.
8.5. A vdlalkoz6 az 1.1.4.pontban meghatiirozott szolgiiltatiisr61 4s konzultiici6s
szolgiiltatiisr61 havonta sziimliit bocsiit ki. A szerzbdks 1.1.4.pontban meghatiirozott
szolgiiltatiis, valamint a konzultiici6s szolgiiltatiis az &A torvkny 58. szerint
elsziimoliisi idbszakra kotott iigyletnek minbsul, amelynkl
- a teljesitks idbpontja megegyezik a fizetksi hatiiridbvel,
- az elsziimoliisi iddszak: havonta
- a sziimla kibocsiitiisiinak napja: az elsziimolhi idbszak utols6 napjiit kovetb 5.
munkanap.
8.6 A sziimliikon a kovetkezok szerint kell a cimzkst szerepeltetni: Orsziiggyiilks
Hivatala 1055Budapest, Kossuth Lajos tkr 1-3.

8.7 K6sedelmes fizet6s eset6n Viillalkoz6 a Ptk. 301/A. 5-iiban foglaltak szerint
jogosult k6sedelmi kamatra.
8.8 A Kozbeszerzhekrbl sz616 2011. 6vi CVIII. torv6ny (4) bekezdds a) pontjiiban
eldirtak szerint Viillalkoz6 kotelezettshget viillal arra, hogy nem fizet, illetve nem
sziimol el a szerzo"d6s teljesiths6vel osszefiigghsben olyan koltskgeket, melyek a
Kozbeszerz6sekrol sz616 2011.6vi CVIII. tv. (Kbt.) 56.5 (I) bekezdh k) pontja szerinti
feltkteleknek nem megfelelo" tiirsasiig tekintetbben meriilnek fel, 6s melyek a
Viillalkoz6 ad6kotelesjovedelmbnek csijkkent6s6re alkalmasak.
8.9 A Kozbeszerz6sekrbl sz616 2011. 6vi CVIII. torvkny (4) bekezd6s b) pontjiiban
el6irtak szerint Viillalkoz6 kotelezettsiiget viillal arra, hogy a szerz6d6s teljesith6nek
teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetbt a Megrendelo" sziimiira megismerheto"v6
teszi 6s a Kbt. 125. 5 (5) bekezdh6ben el6irt iigyletekr61 a Megrende1o"t
haladbktalanul drtesiti.
9. BiztositCkok:
9.1 A biztosit6kok - a Kbt. 126. 5. (6) bekezd6s a) pontjiinak megfelelgen - a
Viillalkoz6 viilaszttisa szerint teljesithethik az eldirt p6nzosszegnek a Megrendelo"
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sziimh sziimliijiira tortho" befizetdssel vagy megfelelo" osszegii, jogcimii 6s 6rv6nyesshgi idejii - bankgarancia vagy banki
k6szfizet6 kezess6g biztosithiival, vagy biztosithi szerzo"d6s alapjiin kiiillitott khszfizeto"kezess6gvdlalht tartalmaz6 - kotelem6nnyel.
9.2 Amennyiben a biztosit6k nyiijtha banksziimliira torthn6 befizetksel torthik,
ligy a sziimliihoz a befizetkr61 sz616 banki igazoliist 6s a Viillalkoz6 dtal a befizeth
osszeghre, jogcim6re vonatkoz6an adott c6gszeriien aliiirt nyilatkozatot is csatolni
kell .

9.3 Viillalkoz6 a szerz6dhs teljesiths6nek elmaradhiival kapcsolatos ig6nyek
biztosit6kakhnt - a Kbt. 126. 5 (2) bekezd6se 6s a Kbt. 126. 5. (6) bekezd6s a)
pontjiinak megfelelo" - teljesitbsi biztosit6kot nyiijt Megrendelo" r6sz6re a 6.3.1
pontban meghatiirozott ellenszolgiiltath iifa n6lkiili drt6k6nek 5 %-iitkitevo"6rt6kben,
a 2. I. pontban meghatiirozott teljesit6s id6tartamiit egy h6nappal meghalad6
6rv6nyesshgi id6vel.
9.3.1 A teljesithsi biztosit6kot a szerzo"d6s hatiilyba l6p6s6nek id6pontjik-i kell
rendelkez6sre bocsiitani. A biztosithkr61 sz616 eredeti okrniiny a szerzo"dh 5.
sziim6 mell6klet6vh viilik.
9.3.2 Megrendelo" a teljesit6si biztosithk terh6re jogosult 6rv6nyesiteni az 6t
megilleto" kotbhr- illetve Mrt6rithsi igenyt, amelyet a garanciiit nyiijt6
pknzint6zet vagy biztosit6 int6zet az alapjogviszony vizsgdata n6lkiil koteles
teljesiteni.
9.3.3 Megrendelo" a teljesit6si biztosit6k lehiviisiir61 az osszeg, a jogcim 6s a
lehiviis id6pontjiinak feltiintet6s6vel koteles 6rtesiteni a Vdlalkoz6t. Viillalkoz6
az 6rtesit6s k6zhem6tel6t koveto" 5 munkanapon beliil koteles a biztosit6k
osszeg6t a 9.3 pontban meghatiirozott m6rt6kre kiegbsziteni.

J6Gllhsi biztositkk
9.4

Az 1.1.1. pont szerinti teljesithskre vonatkoz6 sziimla kifizet6shnek felthtele,
hogy Viillalkoz6 Megrendelo"rendelkezhs6re bocsiitja a Kbt. 126.8 (6) bekezdh
a) pont szerinti iiltala vdasztott j6tdlhi biztositbkot. A biztosit6k a szerzo"d6s
6. sziim6 melldklet6v6 viilik.

9.4.1 J6thllhsi biztosit6k m6rt6ke: a jelen szerziid6s 6.3.1 pontjhban
meghathrozott vhllalkozhsi dij hfa ndlkuli 6rt6k6nek 5 %-a, 6rv6nyess6gi
idej6nek kezdete: a 4.5.2 pont szerinti jegyztkonyv alhirhsa napja,
6rv6nyess6g6nek v6ge: a jelen szerziidds 11.1pontjhban meghatiirozott j6thllhi
id6 lejhrta. A biztositdk &lja a Vhllalkoz6t a jelen szerziidh alapjhn terhelii
j6tAlhi kotelezetts6gek teljesit6s6nek biztosithsa. Amennyiben Vhllalkoz6 a
j6tAlhi id6 alatt eliiirt hathridiikon belul nem kezdi meg 6s fejezi be sikeresen
a hiba elhhrithht, tigy Megrendelo" egyoldalti nyilatkozata alapjhn jogosult a
j6thllhi biztosit6k lehivhiira.
10.

Felek jogai, kotelessbgei

10.1 A Megrendeld koteles a szerziidh I. pontjhban foglaltak szerinti feladatok
elv6gzh6hez minden sziikseges, a Vdlalkoz6 a t a l k6rt informhci6t lehetiis6gei szerint
megadni, figyelemmel a jogszabhlyok 6s belsii szabhlyozhok rendelkezheire.
10.2 A Vhllalkoz6 hltal a teljesithe sorhn papir alapon 6s elektronikus adathordoz6n
(CD vagy DVD) a 4.5.2 pontban meghathrozott dokumentiici6kat htadja. A
Megrendelii azok k6zhezv6tel6t61 szhmitott 7 munkanapon belul v6lem6nyezi, 6s az
hzrev6teleirbl a Vhllalkoz6t irhban 6rtesiti. Kiv6teles esetben, amennyiben
szakmailag indokolt, a Megrendelii indoklhsal ellhtott jelz6se alapjhn a vdlem6nyez6s
hathrideje l o munkanap.

10.3 A Viillalkoz6 az hzrev6telek k6zhezv6tel6t61 szhmitott 5 munkanapon beliil

koteles a Megrendelii Atal szuksbgesnek it6lt vhltoztathsokat kiilon dijazh 6s
koltsdgt6rit6s n61ki.d elvhgezni, 6s az htdolgozott anyagokat a Megrendeld r6sz6re
ism6telten htadni.
10.4 Amennyiben a Megrendelii a 7, illetve l o munkanapos v6lem6nyez6si hathridii
alatt irhban nem nyilatkozik, tigy kell tekinteni, hogy az htadott anyagokat elfogadta.
Amennyiben a Megrendelii az e szerziid6s alapjhn szuks6ges informhci6kat,
nyilatkozatokat khedelmesen bocshtja a Vhllalkoz6 rendelkezhbre, a teljesiths
hatiirideje a Megrendeliii k6sedelemmel arhnyosan kitol6dik.
10.5 A Megrendelii jogosult a Vhllalkoz6 munkav6gz6s6t szakmailag ellenbrizni, a
Vhllalkozbt61 a feladatok teljesithse sorhn felvilhgositht k6rni.
10.6 A Megrendelii jogosult a Vhllalkoz6 r6sz6re utasitiisokat adni a jelen szerziid6s
szerinti munka elv6gz6s6vel kapcsolatban. A Megrendelo"e pont szerinti utasithi joga
nem terjed ki a munka megszervez6s6re, illetve nem teheti a teljesitbt terhesebw.
10.7 A Vhllalkoz6 koteles a Megrendeliit minden olyan koriilm6nyr61 halad6ktalanul
6rtesiteni, amely a feladat elv6gz6s6nek az eredm6nyessdg6t, vagy a feladat elv6gz6s6t
vesz6lyezteti, illetve ghtolja. Az 6rtesit6s elmulaszthhb61 ered6 Ur6rt a Vhllalkoz6
teljes k o d feleliiss6ggel tartozik.
10.8 A Vhllalkoz6 koteles a Megrendelo" utasithsainak betarthhra, 6s a munka
megrendeliii utasithsok szerint tort6nii v6gzh6re. Koteles tovhbbh az informatikai
vagy iratkezel6si szempontb61 c6lszeriitlen, vagy szakszeriitlen utasithsok esetdn a
Megrendeliit erre, illetve ennek kovetkezm6nyeire figyelmeztetni. Az e figyelmeztetds

elmulaszthshb61 eredo" kAr6rt a Vhllalkoz6 felel6s. Amennyiben a Vhllalkoz6 indokolt
figyelmeztetke ellendre Megrendelo" ragaszkodik az utasithhhoz, akkor az ezen
utasiths szerint v6gzett munub61 eredo"esetleges khr6rt a Megrendelo"fe1elo"s.
10.9 Vhllalkoz6 kijteles a fentiekben meghathrozott tevkkenyskg ellhthsa sorhn a
Megrendelo"ve1va16 egyiittmfikodkre, a megval6sitand6 feladat sikerknek 6rdek6ben
legjobb tudha szerint kozremfikodni.
10.10A Vhllalkoz6 koteles a jelen

szerzo"d6steljesitkskhez sziiks6ges szem6lyi 6s tArgyi

feltbteleket biztositani.
o . . Megrendelo" 6s a Vhllalkoz6 meghllapodnak abban, hogy a tervezett
felhasznhl6k szhmhban (330 db) bekovetkezo" +/- 10%-os vhltozht elfogadjhk a
szerzo"d6s id6tartama alatt, 6s ez nem mino"sii1szerzo"d6s m6dosithsnak valamint az
alapszintii rendszerthmogatbs (hhblhzat 7. sora) dijht nem 6rinti.

11.1 Vhllalkoz6 az hltala ki6pitett rendszer elemeinek illetve az elemek egyiittes,
rendszerben va16 hibhtlan mfikod6s66rt a sikeres 4.5.2 pont szerinti jegyz6"kijnyv
alhirbsa napjht61 szhmitva 39 h6nap j6thllhst vhllal. Kritikus hiba eset6n a j6thllhi id6
abban az esetben is m6g legalhbb 3 h6nap a hiba felmeriil6s6t61 szhmitva,
amennyiben a hiba felmeriilke 6s a j6thllhb61 hhtral6vo" id6 kozijtt enn61 kevesebb
lenne hhtra.

11.2

Hibakezelhs reayhlbsi 6s elhhrithi id6tartama:

- Kritikus hiba esetkn, amikor a rendszer vagy az alkalmazh egeszhnek, vagy j61
elkiilonithetb r6sz6nek, vagy egyes alapfunkci6inak hasznhlatht lehetetlenn6
tevo", vagy olyan siilyos m6rt6kben korlhtoz6 hiba meriilt fel, amelynek
kovetkeztkben a rendszer, az 6rintett r6sz vagy alkalmazh, vagy az 6rintett
funkci6 a napi tev6kenys6g v6gz6se sorhn nem vagy nem 6sszerii m6don
hasznhlhat6.
Ilyen hibhnak mino"sii1kiilonosen:
a rendszer (alkalmazbs) gyakori, leiillha, osszeomlhsa, amikor a hiba
fennhllhsa miatt iijra kell inditani az alkalmazhst,
az adatbhzis vagy az adathllomhny siilyos s6rii16se9 integrithshnak,
konzisztencihjhnak s6riil6se,
indokolatlan tovhbbi manuhlis feldolgozbst ig6nylo" beavatkozhok
felmerii16se9
akadhly, amely olyan sfilyos hibht jelent, hogy a rendszer vagy az
alkalmazhs hasznhlata nem folytathat6 semmilyen m6don.
- Sidyos/kritikus hiMnh1 a hibaelhhritAst a hibabejelent&61 szhmitott 16rhn
beliil meg kell kezdeni k 8 6rhn beliil el kell hhritani.
- Kozepesen sidyos hiba eset6n a szoftver rijvidthvon miikiid616pes9de a hiba
jelenl6te hossztitAvon kritikus lehet, a hibaelh6rithst a hibabejelentbst koveto"
munkanapon meg kell kezdeni 6s 3 munkanapon beliil elhhritani.

- Alacsony siilyossiigii hibiind a szoftver hosszWivon miikod616pes, de a hiba
jelenl6te zavar6, a hibiit a hibabejelent6sta sziimitott 7 munkanapon beliil el
kell hhritani.
A hib&61 hibajegy k&ziil, amely rogziti a Megrendelii dtal bejelentett hibiit, valamint
a Viillalkoz6 dtal v6gzett munka megkezdhbnek 6s befejezhbnek id6pontjAt, illetve az
elv6gzett javithi tevhkenysbget. A hibajavithriil kbziilt munkanapl6t mindk6t f61
al3rhiival igazolja vagy elektronikus hibakovetii rendszerben j6vii hagyja.

11.3 A VAllalkoz6 kotelezettskge kiterjed arra, hogy az elkhsziilt informatikai rendszer
megfeleljen a jogszabdyokban, a szerz6d6sben, a miiszaki leiriisban 6s annak
mellbkleteiben, toviibbii a szerziid6s alapjiin elkhzithsre keriilii rendszerterv
dokumentiici6ban foglalt valamennyi kovetelm6nynek, eliiiriisnak, szabviinynak
valamint a tervezett felhasznAlh c6ljAnak.
11.5 A Viillalkoz6 vAllalja, hogy a j6tiillhi idiiszak keret6ben a Viillalkoz6
Brdekkiirbben felmeriilii okb61 bekovetkezo" khedelmes hibajavitiis eset6n a kritikus
hiba vonatkozhiiban kotb6rt fizet a Megrendeliinek. A kotb6r osszege az 1.1.3-as pont
eset6ben briink6nt 5.000.-Ft, az 1.1.4-es pont eset6ben naponta 5o.ooo.-Ft.
11.6 Vdlalkoz6 feleliisshge nem terjed ki az olyan hibiikra, amelyek Megrendelo"
gondatlansAgiib61 sziirmaznak. A rendelkezbsre Allbi idiiszak alatt a Megrendelii
haladbktalanul iriisban 6rtesiti a Viillalkoz6t minden olyan hibBr61 vagy probl6miir61,
amely a Viillalkoz6 beavatkozikiit vagy kozremiikod6s6t ig6nyli.
~a.Szavatossiig,szerzoijogok
12.1 A Vdlalkoz6 kijelenti 6s szavatolja, hogy jelen szerz6d6s, illetve annak keret6ben
elv6gzendii feladatok jogszerii teljesitbshhez sziiks6ges szerz6i jogokkal rendelkezik.
12.2. Vdlalkoz6 kijelenti 6s jogszavatossiigot viillal azbrt, hogy az iiltala teljesitett
szolgiiltatAsok, iitadott szellemi alkotiisok illetve azok biirmely r6sz6nek a Megrendelii
iiltal tort6116 felhasznhlba nem s6rti harmadik szem6ly szellemi alkotbhoz fiiziidii
jogiit. Viillalkoz6 harmadik szem6lyek esetleges ig6nyeivel szemben kozvetleniil
tartozik helytiillni.

12.3.A jelen szerzo"d6s teljesitese soriin a Megrendelo" r6sz6re Atadott rendsxerre,
annak r6sz6t k6pez6 szoftver elemekre, szellemi alkothokra - azok iitad8sAval-a
VAllalkoz6 teljes kiin'i, hatiroxatlan idfire, sziili, felhasznAlhsi jogot enged a
Megrendelo" r6sz6re. A felhaszniilrisi jog megszerz6s6nek ellen6rt6kht n jclcn
szerz6dh 6.3.1. pontjAban meghathrozott viillalkoziisi dij magaban foglalja.

13.1 Khedelmi kotb6r: Amennyiben a Vhllalkoz6 elmulasztja a szerz6dkben vhllalt
kotelezettsbgeinek a 2. 1. pontban meghathrozott hathrid6re torteno" teljesit6s6t26gy
k6sedelmi kotb6r fizet6s6re koteles. A k6sedelmi kotb6r alapja az 1.1.1. 6s az 1.1.2.
pontban meghatarozott dijak &?A nklkul szhmitott egyiittes 6rt6ke, m6rt6ke napi 0,5

%.

Amennyiben a Vhllalkoz6 kkedelme a 30 napot meghaladja, a Megrendelo"
jogosult elhllni a szerzo"d6st6i. Ebben az esetben a Vhllalkoz6 az 1.1.1. k az 1.1.2
pontban meghathrozott feladatok vonatkoAhban dijazhra nem tarthat igknyt,
tovhbbh a Megrendelo"jogosult a 13.4pont szerinti meghi6sulhsi kotb6rre is az elhllhs
napjht koveto" 15 napon belul.
13.2

13.3 Mino"s6gi kotb6r: Hibhs teljesit6s eset6n Megrendelo" a hiba kijavitkhig a
k6sedelmi kotb6rrel megegyezo" m6rt6kii mino"s6gi kotbhrre jogosult. A miniisbgi
kotMr a k6sedelmi k6tb6ren feliil6rv6nyesitheto".

13.4 Meghihulhi kotb6r: amennyiben a Vhllalkoz6 szerzo"d6ses kotelezettseght nem
teljesiti, 6gy koteles az 1.1.1. k az 1.1.2 pontban meghathrozott feladatok &?A n6lkiil
szhmitott egyiittes 6rt6k6nek 5 %-ht meghihulhi kotb6r cim6n Megrende1o"nek
megfizetni.
13.5 Vdlalkoz6 koteles a Megrendelenek okozott kAr megt6ritb6re. Megrendelo" a
kotb6rt meghalad6 khrht is 6rv6nyesitheti Vhllalkoz6val szemben. Megrendelhek
joghban 811 az igazolt Mrt6ritki kovetelh6t a benytijtott szhmla osszeg6b6i
visszatartani.

14.1 A felek kotelezettseget vhllalnak arra, hogy a szerzo"d6s teljesitke 6rdek6ben
egyrnhsal egyiittmiikiidnek.
14.2

A felek nyilatkozatt6telre 6s int6zked6srejogosult k6pviselo"i:
14.2.1 Megrendelo khpviseloje:

Nhv: T6th Jinos
Tel: + 36-1-441-6230

Fax: + 36-1-441-6979

Vhllalkoz6 k6pviselo"je:
N6v: Wehner G6za
Tel: 06-1-346-3434
Fax: 06-1-343-3401
14.2.2 Megrendelo"projektvezet6je:

N6v: Jenei Alexandra
Tel: + 36-1-441-6239
Fax: + 36-1-441-6979

Vhllalkoz6 projektvezet6je:

Nhv: Hamar Gergely
Tel: 06-30-730-1140
Fax: 06-1-346-3401

14.3 Felek jelen szerz6dhsben felhatalmazott khpvise1o"i jogosultak 6s kotelesek
megtenni minden olyan inthzkedhst 6s nyilatkozatot, amely a szerzo"dhs teljesithse
sorhn sziiks6gessh vhlik, de jelen szerzo"d6sben, illetve annak mellhkleteiben
foglaltakkal nem ellenthtes k nem min6sul a szerz6dk m6dosithshnak vagy
kieghszithshnek.
14.4.A kijelolt szemhlyek egyrnb kozott valamennyi kozlkt, inthzkedht h dont6st
irbban rogzitenek. A 14.2.1pontban meghathrozott szem6lyek a teljesithst igazol6
dokumentumok alhirhshnhl a feleket khpviselik.
14.5 Jelen pontban meghathrozott szemhlyek vhltozhsa nem min6sul szerz6dhs
m6dosithsnak.

15. TitoktartAsi kotelezettshg

15.1 Vhllalkoz6t id6lorlhtozhs nhlkiili titoktartbi kotelezettshg terheli a jelen
szerz6dh teljesithse s o r b a Megrendel6ve1, annak tevhkenyshghvel kapcsolatban
tudombhra jutott mindennemii adat, informhci6, ismeret vonatkozbhban. A
titoktarthsi kotelezettshg kiterjed a Vhllalkoz6 alkalmazottaira, munkathrsaira, illetve
alvhllalkoz6ira 6s kozremiikod6ire is, akiket erre a Vhllalkoz6 koteles hitelt hrdeml6en
figyelmeztetni.
15.2 Megrendelo" kotelezettshget vAllal arra, hogy a szerz6dhs teljesithse sorhn
kapott dokumentumokat kizhr6lag a jelen szerz6dks szerinti c61 megval6sitba
hrdekhben hasznhlja fel, 6s a Vdlalkoz6 irhsbeli engedklye nhlkiil kiviilAll6 harmadik
szemhlyek tudombhra nem hozza.

16.1 Vhllalkoz6 a szerz6dhs teljesithse sorhn koteles betartani 6s munkathrsaival,
alvhllalkoz6ival betartatni az 6rvhnyes magyar munkavhdelmi 6s tiizrendkzeti
el6irhsokat tovhbbh a jelen szerz6dh 4. sz. mellhkletkt khpezo" munkavkdelmi-,
tiizvkdelmi- 6s munkarendi el6irhsokat. Vhllalkoz6 fe1elo"s munkavhllal6i megfelelo"
biztonshgtechnikai oktatbhhrt, a biztonshgi el6irhsok betartbhhrt, valamint az azok
elmulaszthshval okozott khrokhrt.
16.2Megrendel6 a helyszint munkaviigzhsre alkalmas Allapotban koteles a Viillalkoz6
rendelkezkskre bocshtani.
16.3 Megrendel6 sajht koltdghn biztositja a VAllalkoz6nak a koziizemi
szolgAltatbokat, amelyek az uzembe helyezhshez 6s a tesztelkek hs a rendszer klesbe
hllitbhhoz lefolytatbhhoz sziikshgesek.
16.4 A jelen szerz6dks teljesith6r61 a Kbt. 31. 5 (I) bekezdks f) pontjhban foglalt
adatokat kell a Megrendel6 honlapjhn kozzhtenni.

16.5 A szerz6dbt a Kbt. 128. 8 (1)-(2) bekezdhiben foglaltak hrtelmhben a
kozbeszerzhsi eljhrhs nyertesekhnt szerzo"d6 fhl koteles teljesiteni. A teljesithsben
koteles kozremfikodni az olyan alvhllalkoz6 6s szakember, amely a kozbeszerzhsi
eljhrhban rkzt vett az ajhnlattevo" alkalmasshghnak igazolhhban. A Vhllalkoz6
koteles a teljesiths sorhn minden olyan alvhllalkoz6 bevonhht bejelenteni, amelyet az
ajhnlathban nern nevezett meg b a bejelenthssel egyiitt nyilatkoznia kell arr61 is, hogy
az hltala ighnybe venni kivhnt alvhllalkoz6 nern All a Kozbeszerzhsekrfl sz616 2011.hvi
CVIII. tv. 56. !j szerinti kizhr6 okok hathlya alatt.
16.6 Az olyan alvhllalkoz6 vagy szakember helyett, aki vagy amely a kozbeszerzbi
eljhrhban rhszt vett a Vhllalkoz6 alkalmasshghnak igazolhhban, csak a Megrendelo"
hozzhjhrulhshval 6s abban az esetben vehet rhszt a teljesitbben mhs alvhllalkoz6, ha a
szerz6dhskothst kovetBen - a szerzo"dbkot6skorel6re nern 1hthat6 ok kovetkezthben
- behllott lhnyeges koriilmhny, vagy az alvhllalkoz6 bizonyithat6 hibhs teljesithse
miatt a szerzbdhs vagy annak egy rhsze nern lenne teljesithetd a megjelolt
alvhllalkoz6val, b ha az ajhnlattevb az fij alvhllalkoz6val egyiitt is megfelel azoknak az
alkalmasshgi kovetelmhnyeknek, melyeknek a Vhllalkoz6 a kozbeszerzbi eljhrhban
az adott alvhllalkoz6val egyiitt felelt meg.

Jelen s z e r s d b t a Kbt. 128. 8 (1)-(2) bekezdhseiben foglaltak hrtelmhben a
kozbeszerzbi eljhrh nyertesekhnt szerz6do" fhl koteles teljesiteni, 6s a szerz6dhs
teljesitbhben lo %-ot meghalad6 mhrthkben alvhllalkoz6 nern vesz rhszt, phnzugyi,
miiszaki kapaciths rendelkezhsre bocshthshra nern keriil sor.
17. A szerzodCs megsziinCsCnek esetei

17.1 A szerz6dhs megszfinik a szerz6db teljesulhshvel, a j6thllhi kotelezettshgek
tekintethben pedig azok teljesulhshvel. A szerz6db megszfinik tovhbbh amennyiben a
8.1. pontban meghathrozott keretosszeg kimeriil.
17.2 A szerz6dhs megszfinik a teljesiths meghihulha miatti megrendeldi elhllhsal (a
szerzo"d6s 12.2 pontjhban irtak szerint). Ha a Megrendelo"szerint az htadott rendszer
(alkalmazh) nern felel meg a szerz6dbben foglalt kovetelmhnyeknek, akkor khrheti a
Vhllalkoz6t61 a rendszer (alkalmazh) kijavithsht. Ha ezt a Vhllalkoz6 nern vhllalja,
vagy hsszerii hathrid6n beliil nern vhgzi el, akkor a Megrendelo" jogosult elhllni a
szerzBdhst&, a Ptk. 306.5-nak megfelel6en.
17.3 MegrendelB a Kozbeszerzhsekr61sz616 2011.hvi CVIII. torvhny (5) bekezd6shben
el6irtak szerint koteles a szerzbdhst felmondani ha a Vhllalkoz6ban kozvetetten vagy
kozvetleniil 25 %-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez valamely olyan jogi
szem6ly vagy jogi szem6lyishggel nern rendelkezo"gazdashgi thrsashg, amely nern felel
meg az 56. 5 (1) bekezdhs k) pontjhban meghathrozott felthteleknek illetve ha a
Vhllalkoz6 kozvetetten vagy kozvetlenul 25 %-ot meghalad6 tulajdoni rhszesedhst
szerez olyan jogi szemhly vagy jogi szemhlyishggel nern rendelkeza gazdashgi
thrsashgban, amely nern felel meg az 56. 5 (1) bekezdhs k) pontjhban meghathrozott
felthteleknek.

17.4. A szerzbd6s bhrmilyen okb61 tort6nb megsziin6se eset6ben is fennmaradnak a
14. pont szerinti titoktarthra vonatkozb kotelezettsegek.

18.1Jelen szerzbdhs az alhirha napjhn 16p hatiilyba.
18.2 Jelen szerzbdbsben nem szabhlyozott khrdhsek tekintet6ben a Polghri
Torvhnykonyv rendelkezhei, valamint a kozbeszerz6sekr61 sz616 2011. 6vi CVIII. tv.
rendelkez6sei az irhnyad6ak. Jelen szerzbdbs 5 eredeti pbldhnyban khziilt, melyb61
k6t p6ldhny a Vhllalkoz6t, hhrom pbldhny a Megrendeltit illet meg.

18.3 A Megrendelo" 6s a Vhllalkoz6 koteles minden lehetsbges erbfeszit6st megtenni
annak 6rdekbben, hogy a jelen szerzbdhsel kapcsolatban koztiik felmeriilo"
n6zetelt6r6st vagy vitht b6kbs iiton, kozvetlen thrgyalhok 6tjhn rendezzenek.
Amennyiben e kozvetlen thrgyalhok a megkezdhsuket kovetb 15. munkanapig nem
vezetnek eredmbnyre, 6gy a jelen szerzbdbssel kapcsolatban felmeriilt vitht illetben a
polghri perrendtarthsr61 sz616 1952. 6vi 111. torv6ny szerint illetekes, hathskorrel
rendelkezb bir6shg jogosult eljhrni.

18.4 A felek a szerzbdbst mint akaratukkal mindenben megegyezbt, j6vhhagy6lag irjhk
alh.
A szerzo"d6selvhlaszthatatlan rhz6t kbpezik a kovetkezo"mellhkletek
I. sz. mellbklet:

Miiszaki tartalom (iratkezel6si rendszer leirha)

3. sz. mell6klet:

Teljesit6si utemterv

4. sz. mell6klet:

Munkavbdelmi-, ifizvbdelmi 6s munkarendi elbirhsok

5. sz. mellhklet:

Teljesitbsi biztosit6k okmhnya

6.sz. mell6klet:

J6tiillhi biztositbk okmhnya

Budapest, 2013 szeptember 27.
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