
VALLALKOzAsI SZERZODES

amely letrejott egyreszrol a Bekes Megyei Vizmuvek Zrt. (5600 Bekescsaba, Dobozi ut 5), mint
megrendelo (a tovabbiakban: Megrendelo)

Bankszamlaszam:
Kozossegi ad6szam:
Cegjegyzekszalll:
Kepviseli:
Telefonszam:
Fax szam:
E-mail dm:

masreszrol

11733003-20077617-00000000
13100887-2-04
04-10-00 J 580
Dr. Csak Gyula vezerigazgat6
66/523-200
66/528-850
cegvezetes@bekesvizmu.hu

a Rudas es Karig Szalllitastechnikai Kereskedelmi es Szolgaltat6 Kft. (szekhelye: 1025 Budapest,
Szalonka u. 5.), mint vallalkoz6 (a tovabbiakban: Vallalkoz6)

Bankszam laszam:
Kozossegi ad6szam:
Cegjegyzekszam:
Kepviseli:
Telefonszalll:
Fax szalll:
E-mail dm:

11701004-20140562-00000000
1073 1376-2-41
01-09-074598
Karig Gabor Ogyvezeto
1/3160506
1/3161097
mail@rudaskarig.hu

egytittesen: Felek kozott a Bekes Megyei Vizmuvek Z'1. Muszaki Informaci6s Rendszerenek (MlR)
tovabbfejlesztese targyaban az alulirott helyen, idoben es feltetelekkel.

1. PREAMBULUM

1. Jelen vaIlalkozasi szerz6des megk6tesere a k6zbeszerzesekr61 sz616 2003. evi CXXIX.
T6rveny - tovabbiakban: Kbt. - 22.§ (1) bekezdes j.) pontja ertelmeben ajanlatker6nek
min6slil6 Bekes Megyei Vizmuvek Zrt. Muszaki Informaci6s Rendszer
tovabbfejlesztese targyu a Kbt. szabalyai szerinti kli16n6s eljarasrendben, nemzeti
rezsimben, nyilt k6zbeszerzesi eljarasban nyertes Rudas & Karig Szamitastechnikai,
Kereskedelmi es Szolgaltat6 Kft. (1024 Budapest, Szilagyi Erzsebet fasor 5.)
Ajanlattev6vel kerlil SOL

2. Jelen szerz6des alapjat a k6zbeszerzesi eljaras soran keletkezett iratok, dokumentumok, a
felek eljarasban tett nyilatkozatai kepezik, ennek megfelel6en a szerz6des
elevalaszthatatlan reszet kepezik az alabbi dokumentumok:

Ajanlati felhivas
Ajanlatkeresi dokumentaci6 muszaki tartalma
Az ajanlattev6 kereskedelmi es szakmai ajanlata.

mailto:cegvezetes@bekesvizmu.hu
mailto:mail@rudaskarig.hu


2. SZERZODES TARGYA

1. Vallalkoz6 kotelezettseget vallal a Megrendel6 szerz6des 1. sz. mellekleteben megjelOlt
szekhelyen es telephelyein a Vallalkozasi szerz6des muszaki informaci6s rendszer (MlR)
tovabbfej lesztesere az alabbi reszletezettseggel:

Munkalap- es Karbantartas alrendszer szallitasara, implementalasara, bevezetesere;
MlR terinformatikai kepessegekkel val6 kiterjesztesere; Szakagi terkepek digitalizalasara;
Hal6zat-hidraulikai modellez6 program illesztesere; Vizbiztonsagi Terv fejlesztesere;
BME rekonstrukci6-tervez6 programjahoz torten6 illesztesre; Flottakovet6 rendszer
letrehozasara, tizemeltetesere, mobil munkaallomas kialakitasara, a megval6sitashoz
hardver es szoftver eszkozok szallitasara, bevezetesere (telepites, tizembe helyezes,
rendszerkapcsolatok kiepitese, integralas, sztikseg szerinti adatmigraci6ra, tesztelesre,
oktatas, felhasznal6i kezikonyv elkeszitese); tovabba a futamid6 alatt szoftver-kovetesre,
szoftverek verzi6-kovetesre, hotline nyujtasara es hardver eszkozok karbantartasara,
tizemeltetesere vallal kotelezettseget a kiirasi felteteleknek, valamint az ajanlatkeres
dokumentaci6ban rogzitett muszaki tartalomnak megfelel6en.

3. VALLAKOZO KOTELEZETTSEGEI

1. Vallalkoz6 koteles a jelen Szerz6des hatalyba lepesenek datumat kovet6en a Szerz6des 2.
szamu Melleklete (Projekt Terv) szerinti titemezesben, es az ott megjelOlt resz- es
veghatarid6k betartasaval teljesiteni a Szerz6desben es annak Mellekleteiben
meghatarozott Szolgaltatasait.

2. Vallalkoz6 vallalja, hogy a felhivasban, az ajanlatkeresi dokumentaci6ban es az ajanlatban
meghatarozott feladatokat kifogastalan m6don es min6segben a meghatarozott muszaki
tartalommal, hianymentesen vegzi el.

3. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a Szerz6des alairaskor a teljesiteshez sztikseges mennyisegu es
tartalmu kezdeti informaci6 a rendelkezesere all, a megismert adatok alapjan vallalja a
Szerz6desben foglaltak szerinti teljesitest. Az adatok es informaci6k megismeresenek
barmilyen elmulasztasa, teves ertelmezese, nem mentesiti azon felel6sseg a161, hogy
helyesen becstilje fel a megval6sitas sikeres elvegzesevel kapcsolatos nehezsegeket,
illetve koltsegeket. A Megrendel6 a teljesites soran is folyamatosan atadja Vallalkoz6
szamara a teljesiteshez sztikseges, rendelkezesere all6 informaci6kat.

4. Amennyiben a Vallalkoz6 vagy valamely Alvallalkoz6ja meg nem rendelkezik a
Szerz6des teljesitesehez sztikseges, sajat mukodesi korevel kapcsolatos valamely
engedellyel, akkor Vallalkoz6 koteles az illetekes magyar hat6sagokt61 a sajat neveben
beszerezni a Szerz6dessel osszeftiggesben az iranyad6 jog es/vagy az adott hat6sag altal a
Vallalkoz6 mukodesevel, munkavallal6i foglalkoztatasaval kapcsolatos engedelyeket a
Szerz6deskotes kovet6 60 napon bellil.

5. Vallalkoz6 a Szolgaltatasok teljesitese soran mindent elkovet annak erdekeben, hogy az
adott tevekenysegekre iranyad6 jogszabalyokat, valamint az egyebkent alkalmazand6
barmely mas szabalyozast, ideertve a Helyszinre vonatkoz6 munkavedelmi,
munkabiztonsagi, tuzvedelmi, rendeszeti, kornyezetvedelmi el6irasokat betartsa.
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6. A Vallalkoz6 a jelen Szerz6des szerinti kotelezettsegeinek teljesitese soran koteles:
(i) egy gondos informatikai Vallalkoz6t61 elvarhat6 szakertelemmel es gondossaggal

eljami;
(ii) megtenni minden t6le varhat6 er6feszitest az iparagi gyakorlat es normak betartasa

erdekeben;
(iii)hatekonyan felhasznalni a rendelkezesre a1l6 es a megval6sitashoz szUkseges

erOforrasokat es szolgaltatasokat

7. Vallalkoz6 koteles a Megrendel6t tajekoztatni minden, a Szerz6des megval6sitasaval
kapcsolatban felmerU16 olyan valtoztatasi javaslatar61, amely megitelese szerint biztositja
a Rendszer gazdasagosabb es gyorsabb megval6sitasat.

8. Vallalkoz6 esetleges akadalyoztatasa eseten haladektalanul koteles ennek okar61 es az
akadalyoztatas varhat6 merteker61 irasban ertesiteni a Megrendel6t; az ertesites
elmulasztasab61 ered6 kart koteles a Megrendel6nek megteriteni.

9. A Vallalkoz6 koteles biztositani, hogy a Megrendel6 barmikor gyakorolhassa a Ptk. 394.
§ Cl) bekezdese szerinti ellen6rzesi jogat a Helyszineken.

10. A Vallalkoz6 koteles a Szerz6des megval6sitasaval kapcsolatos dokumentumokat
meg6rizni a Kbt. el6irasai szerinti id6tartamig, azaz a Szerz6des teljesiteset61 szamitott 5
(ot) evig.

4. MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI

1. Megrendel6 a jelen szerz6desben, igy kil15nosen a Projekt Tervben foglaltak szerint (2. sz.
Melleklet) koteles biztositani a szerz6desszeru teljesiteshez szilkseges altala
szolgaltatand6 informaci6kat es/vagy adatokat.

2. A Megrendel6 a szerz6des Vallalkoz6 altali teljesitesehez a Vallalkoz6 rendelkezesere
bocsatja a teljesitesre alkalmas allapotban lev6 helyszint. Megrendel6 koteles a
Vallalkoz6 altal delegalt szakembereknek a teljesiteshez szilkseges mertekben es
id6tartarnban a hivatali 6rak idejeben, el6zetes egyeztetes alapjan belepesi lehet6seget
biztositani Megrendel6 helyisegeibe, tovabba koteles a feladataik elvegzesehez szilkseges
hozzaferesi jogosultsagok biztositasara, a teljesiteshez szilkseges dokumenturnok
rendelkezesre bocsatasara.

3. Amennyiben a Szerz6des teljesitese soran a Vallalkoz6 tovabbi inforrnaci6kat igenyel a
Megrendel6t61, ugy ennek a Megrendel6 - a lehetseges es szilkseges id6n belill illetve
mertekben - koteles eleget tenni. Amennyiben a Szerz6des elter6en nern rendelkezik,
Megrendel6 koteles rnegadni a Vallalkoz6 teljesitesehez szilkseges tajekoztatasokat,
megtenni minden szilkseges, Felek altal el6zetesen leegyeztetett tartalmu nyilatkozatot
Vallalkoz6 ilyen tartalmu megkeresesenek kezhez vetelet61 szamitott ot munkanapon
belill.

4. A Kbt. 305. § Cl) bekezdese ertelmeben a Megrendel6 a Szerz6des teljesitesenek
elismereser61 (A.tadas-atveteli jegyz6konyv) vagy az elismeres megtagadasar61



legkes6bb a Vallalkozo teljesiteset61, vagy az err61 szolo irasbeli ertesites
kezhezvetelet61 szamitott tizen6t (15) napon bellil irasban k6teles nyilatkozni.

5. VALTOzAsKEZELES

I. A Megrendel6 es a Vallalkozo indokolt esetben kezdemenyezheti a jelen Szerz6des
Mellekleteiben meghatarozott szolgaltatasi es muszaki terjedelem cs6kkenteset,
modositasat, vagy n6veleset ("Valtozas"). A Valtozas kezdemenyezeset a masik Fel
Projektvezet6jenek kell benyujtani irasos Valtozas Iranti Kerelem formajaban.

2. Ha a Megrendel6 Valtozas Iranti Kerelmet nyujt be, a Vallalkozo a Valtozas Iranti
Kerelem kezhezveteIet k6vet6 5 (6t) munkanapon bellil becslest keszit a kert
cs6kkentessel, modositassal, vagy n6velessel erintett Szolgaltatasokra vonatkozo
litemezeser61. A Valtozas mindaddig nem valik k6telez6 ervenyuve, amig a Felek
johiszemu egyeztetest k6vet6en irasban nem r6gzitettek a Valtozassal erintett
Szolgaltatasokra vonatkozo teljesitesi hatarid6ket.

3. Megrendel6 a Vallalkozo altal el6terjesztett Valtozas Iranti Kerelem kezhezvetelet k6vet6
tiz (l0) munkanapon belli I d6nt arrol, hogy a kert valtozas vegrehajtasra kerliIj6n-e, es
d6nteser61 a Vallalkozo Projektvezet6jet irasban ertesiti.

6. SZERZOI JOG/HASZNALATI ENGEDELY

1. Vallalkozo a jelen Szerz6des alapjan elkeszitett, fejlesztett szoftver, mint szerz6i jogilag
vedett alkotas felett felhasznalasi jogosultsagot biztosit Megrende16 es jogutodjai szamara
a jelen Szerz6des rendelkezeseinek megfelel6en, Megrendel6 pedig k6telezettseget vallal
a szoftver jelen Szerz6des rendelkezeseinek megfelel6 felhasznalasara. Vallalkozo k6teles
a jelen pont szerint biztositott felhasznaloi jogosultsagrol mindket Fel altal elfogadhato
tartalmu irasbeli igazolast kiadni Megrendel6 reszere.

2. Megrendel6 es jogutodjai a fejlesztett szoftverre vonatkozo felhasznalasi jogosultsaga
id6korlatozastol mentes, korlatlan szamu telephelyre es vegfelhasznalora vonatkozo, nem
kizarolagos es Vallalkozo el6zetes irasbeli beleegyezesenek kivetelevel at nem ruhazhato.

3. Megrendel6 es jogutodjai - a Szerz6des elter6 rendelkezese hianyaban - jogosultak a
fejlesztett szoftver t6bbsz6r6zesere, atdolgozasara, feldolgozasara, forditasara, barmely
mas modositasara, masolasara archivalasi, biztonsagi es jelen Szerz6des szerinti
felhasznalasi celokbol, tovabba jogosultak a fejlesztett szoftverek sajat (meglev6 es / vagy
j6v6ben kialakitasra kerlil6 ) informatikai rendszerlikh6z t6rten6 illesztesere.

4. A jelen Szerz6des szerinti szolgaltatasok Megrendel6 altali felhasznalason tul, a
felhasznalasbol levezethet6, szolgaltatas reszet nem kepez6, Megrendel6 altal 6nalloan
illetve ftiggetlenlil kifejlesztett, illetve az 6 birtokaban lev6 megrendel6i adatok,
nyilvantartasok, fejlesztesek, megrendel6i know-how, iparagi 6tletek es ismeretek, lizleti
folyamatok, muszaki-technikai adatok Megrendel6 tulajdonat kepezik, azokat Vallalkozo
es Alvallalkozoi kizarolag a jelen Szerz6des teljesitesehez szlikseges mertekben es
terjedelemben ismerhetik meg es hasznalhatjak feI.



7. SZELLEMI ALKOTAsOKHOZ F(JZODO lOGOK SERELME

1. Vallalkoz6 szavatolja, hogy a Megrendel6 szoftverekre illetve egyeb, jelen Szerz6des
szerinti szolgaltatasokra vonatkoz6 felhasznalasi jogosultsaga harmadik felek szellemi
alkotasokhoz fUz6d6 jogat sem Magyarorszagon, sem az Eur6pai Uni6ban nem serti, es
nem all fenn harmadik szemelyeknek olyan joga, amely a Szoftverek illetve az egyeb,
jelen Szerz6des szerinti szolgaltatasok Megrendel6 altali szerz6desszenl hasznalatat
kizarna, akadalyozna, vagy a jelen Szerz6desben foglaltakon tulmen6en lenyegesen
korlatozna.

8. VALLALKOZOI Djl

1. Szerz6d6 felek a Vallalkoz6 altal adott arajanlat alapjan rogzitik a szerz6deses dijakat az
alabbiak szerint:

A szallitas es bevezetes, oktatas es dokumentaei6 elkeszitese CA kereskedelmi ajanlat
szerinti reszletezes alapjan osszeallitott, jelen szerz6des 3. sz. mellekleteben reszletezettek
szerint) kereteben teljesitett Szolgaltatasok ellenertekekent a Megrendel6 92.553.116 Ft +
AFA azaz kilenevenkett6milli6-otszazotvenharomezer-egyszaztizenhat forint + Ma
osszeget fizet Vallalkoz6 reszere.

2. A Szoftver-kovetes atalanydija:
Szoftverek verzi6-kovetes atalanydija:
Hotline biztositasanak atalanydija:
Flottakovet6 rendszer lizemeltetesenek dija:

660.000 Ft/ev + AFA
775.000 Ft/ev + AFA
240.000 Ft/ev + AFA
903.900 Ft/h6 + AFA

3. A szoftver-kovetes, a szoftverek verzi6-kovetes, a hotline biztositasa es a Flottakovet6
rendszer lizemeltetese kivetelevel az ellenertek vonatkozasaban nines lehet6seg
inflaei6kovetesre, a 8.1. pontban szerepl6 osszeg a teljes ellenerteket tartalmazza.

4. A 8.2 .. pontban foglalt dijak tekinteteben a 3. sz. mellekletben szerepl6 dijak a
Szerz6des hatalyba lepeset61 szamitott egy evig kotOttek maradnak. A 12 h6nap
letelte el6tt egy h6nappal, Vallalkoz6 irasban kezdemenyezheti Megrende16nel az ar
feltilvizsgalatat. Felek az arkorrekei6 mertekeben kozosen allapodnak meg azzal, hogy
az ar legfeljebb az inflaei6 mertekevel novelhet6. A feliilvizsgalt ar 12 h6napig
valtozatlan marad.

5. Amennyiben Megrendel6 a Vallalkoz6 szamlajan feltlintetett hatarnapig az
ellenerteket nem fizeti meg, kesedelmi kamat fizetesere kotelezett. A kesedelmi kamat
merteke ajegybanki alapkamat + 7 % a kesedelem minden napjara.

9. FIZETESI FELTETELEK

1. Az ajanlatteteli dokumentaei6ban foglalt teljesitesi litemezeshez teljes koruen igazod6
szamlazasi litemezest a 4. sz. mellekletben esatolt szarnlazasi litemterv tartalmazza.

2. A Vallalkoz6 jogosult a teljesitesi litemezeshez kotott reszszarnlak kiboesatasara az
alabbiak szerint:



2.1.szoftvercsomagok szallitasat, telepiteset, illeszteset, az integraci6 kialakitasat es a
migralasokat k6vet6en, kizar6lag a Megrendel6 altali tesztelesek lefolytatasa,
majd a szilkseges m6dositasok es a testreszabas Vallalkoz6 altali elvegzese utan,
sikeres atadas-atvetelt k6vet6en;

2.2.digitalizalast, a digitalizalas soran kepz6d6tt informaci6k objektum
nyilvantartasba tOrten6 bevitele utan, sikeres atadas-atvetelt k6vet6en;

2.3.oktatast a teljes el6irt felhasznal6 letszam kepzesenek befejezeset;,
dokumentaci6k es felhasznal6i kezik6nyvek atadasat k6vet6en

2.4.az atadas-atvetel lezarasat k6vet6en a futamid6 vegeig tOrten6 szoftverk6vetes, es
szoftver verzi6-k6vetes eves atalanyaras elszamolassal, az igazolt teljesitest
k6vet6 30 napon beWl kerill megteritesre.

2.5.az atadas-atvetel lezarasat k6vet6en a futamid6 vegeig tOrten6 hotline biztositasa,
a rendszer meghatarozott rendelkezesre allasanak biztositasa mellett, eves
atalanyaras elszamolassal, az igazolt teljesitest k6vet6 30 napon beWl kerill
megteritesre

2.6.a futamid6 alatti hardver eszk6z (flottak6vet6 rendszer) karbantartas es
ilzemeltetes dija, a rendszer meghatarozott rendelkezesre allasanak biztositasa
mellett, havi atalanyaras elszamolassal, az igazolt teljesitest k6vet6 30 napon bellil
kerill megteritesre.

3. A Teljesitesi Igazolast es az Atadas-atveteli jegyz6k6nyvet legalabb 2 (ket) eredeti
peldanyban kell elkesziteni.

4. A 8.1. pont es a 8.2. pont szerinti dij tartalmazza a Vallalkoz6 teljesitessel kapcsolatos
valamennyi k6ltseget, igy az ajanlataval 6sszhangban lev6 dijakon feWl Vallalkoz6
tovabbi k6ltseget semmilyen jogcimen nem ervenyesithet.

10. JOTALL4S

1. Vallalkoz6 garantalja, hogy az altala megval6sitott rendszer muszaki terjedelme megfelel
a Szerz6desben es annak Mellekleteiben meghatarozott tulajdonsagoknak, mentes minden
lenyeges hibat6l es hianyt61, igy kil16n6sen a tervezes es megval6sitas hibait6l, valamint
anyaghibakt61.

2. A j6tal1asi id6szak a rendszer tesztelese utan, a teljes rendszer sikeres eles ilzemevel
(Elfogadasi, illetve Atadas-atveteli Jegyz6k6nyv alairasa a Megrendel6 altal) kezd6dik es
a teljes rendszer lezarasat61 szamitott 1 evig (12 h6nap) tart.

3. Azon eszk6z6ket es rendszerelemeket, amelyek elettartama r6videbb a j6tallasi id6szak
tartamanal, a Vallalkoz6 tartalek alkatreszkent k6teles a j6tallasi id6szakra a szerz6des
kereten beWl biztositani.

4. Ha a j6tallasi id6szak alatt a Megrendel6 barmilyen hibat eszlel es ertesiti err61 a
Vallalkoz6t, a Vallalkoz6 k6teles az ilyen hibat, vagy az ilyen hiba altal a rendszerben
okozott barmilyen kart a lehet6 legr6videbb id6n belill es a sajat k6ltsegen, a
Megrendel6vel egyeztetett m6don (kijavitas, kicsereles stb.) orvosolni. Megrendel6
keresre k6teles Vallalkoz6 szamara teritesmentesen atadni minden olyan szilkseges
informaci6t, melynek reven Vallalkoz6 felbecsillheti es kikilsz6b61heti (megfelel6en
orvosolhatja) ezen hibakat.



5. Vallalkozo abban az esetben mentesi.H a jotallasi kotelezettsege teljesitese alol, ha
bizonyitja, hogy az adott hiba vagy karosodas az alabbi okok barmelyikeb6l ered, vagy
annak kovetkezmenye:

(i) a Megrendel6nek a Vallalkozo altal adott Dokumentacioban (Hasznalati
Utasitasban) el6irtaktol elter6, nem megfelel6 kezelese;

(ii) az eszkozoknek es rendszerelemeknek a Szerz6des szerinti miiszaki
specifikaciotol elter6 miikodtetese;

(iii) Vallalkozo jotallasa es szavatossaga azon esetekre sem vonatkozik, melyekben a
rendszer elemei vagy mas munkatermekek a Vallalkozo beleegyezese nelkUl
lettek modositva;

6. Megrendel6 a hiba felfedezeset kovet6en azonnal ertesiteni koteles Vallalkozot,
ismertetve az ilyen hiba jelleget, valamint a rendelkezesere allo osszes bizonyitekot. A
Megrendel6 koteles lehet6ve tenni, hogy - a Megrendel6vel egyeztetett id6pontban - a
Vallalkozo megvizsgalhassa az ilyen hibat.

7. Ha a hiba nem javithato, vagy a kijavitas legalabb ket izben sikertelen es/vagy
ismetl6d6 meghibasodast jelent, akkor a Vallalkozo koteles a hiba altal erintett reszt,
berendezest kicserelni, az ismetl6d6 meghibasodast okozo miiszaki megoldast es /
vagy szoftvert modositani.

8. Ha a hiba karosan befolyasolja a rendszer, vagy barmely reszenek hatekonysagat, a
Megrendel6 igenyelheti, hogy a Vallalkozo a hiba orvoslasanak befejezese utan,
haladektalanul vegezzen el vizsgalatokat es teszteket a rendszer hibas reszen, es a
Val1alkozo koteles elvegezni az ilyen vizsgalatokat es teszteket.

9. Ha a rendszer nem vagy nem megfelel6en hasznalhato ilyen hiba miatt, akkor a
jotallasi id6szak meghosszabbodik azzal az id6tartammal, ameddig a rendszert a
Megrendel6 nem vagy nem megfelel6en hasznalhatja, a jotal1asi id6szak azonban
semmilyen esetre sem kezd6dik ujra valamely hiba elharitasat kovet6en.

11. ALVALLALKOZ6IGENYBEVETELE

1. Vallalkozo a vallalkozasi szerz6des teljesitese soran jogosult alvallalkozot igenybe venni,
az altala igenybe vett alvallalkozok szolgaltatasaiert a Megrendel6vel szemben ugy felel,
mintha azokat a Vallalkozo maga teljesitette volna.

2. A Vallalkozo altal a Szerz6des szerinti feladatok teljesitesere kizarolag a reszveteli
jelentkezeseben megjelOlt alabbi Alvallalkozokat veheti igenybe:

Lochner Vagyonvedelmi es Kereskedelmi Kft. 6722 Szeged, Szentharomsag u. 46.
Minicomp Kft. 7624 Pecs, Budai Nagy Antal utca 1.

3. A fentiekben megnevezett Alvallalkozok szemelyeben tOrten6 valtozashoz Megrendel6
el6zetes irasbeli jovahagyasa szukseges. A nevesitett Alvallalkozoi kor barmilyen
valtozasara kizarolag a Kbt. 304.§ rendelkezesei szerint van lehet6seg.

4. A Kbt. 305. § (5) bekezdesenek ertelmeben, amennyiben a Vallalkozo az Alvallalkozoval
kotOtt szerz6desben kikotOtt ellenszolgaltatast teljesitette, vagy annak teljesiteset
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megtagadta a Szerz6des 11.2 pontjaban felsorolt Alvallalkozoi fele, err6l a Megrendel6t
haladektalanul koteles tajekoztatni.
Amennyiben a Vallalkozo bejelentesi kotelezettsegenek ot (5) napon belill nem tesz
eleget, az Alvallalkozo maga jogosult az alabbi adatoknak a Megrendel6 fele tOrten6
bejelentesere. A Megrendel6 haladektalanul gondoskodik ezen adatoknak a honlapjan
tOrten6 kozzeteteler61. A fenti tajekoztatasnak legalabb a kovetkez6ket kell tartalmaznia:

(iv) a kozbeszerzesi eljaras megjelOleset;
(v) Vallalkozo es Alvallalkozo megjelOlese;
(vi) az ellenszolgaltatas merteket, teljesitesenek felteteleit, illet61eg
hivatkozast a vonatkozo jogszabalyokra;
(vii) a szerz6des targyat es teljesitesenek id6pontjat;
(viii) az ellenszolgaltatas teljesitesenek id6pontjat, vagy a teljesites
megtagadasanak okat.

5.Vallalkozo koteles jelen szerz6des l1A pontjat alvallalkozoival kotend6, vagy megkotOtt
szerz6deseiben rogziteni.

12. SZERZODESI BIZTOsiTEKOK

12.1. BIZTOsiTEK

1. Vallalkozo koteles biztositekot nyujtani az alabbiakban meghatarozott id6ben,
osszegben, modon es formaban a Megrendel6 javara.

2. Vallalkozo koteles jelen Szerz6des pontja szerinti a hatalyba lepesi id6pontjat kovet6 15
napon bellil a Szerz6des megfelel6 teljesitesere Teljesitesi Biztositekot nyujtani
5.000.000 Ft, azaz otmillio forint osszegben.

3. Felek megallapodnak, hogy a teljesitett, teljes rendszerre vonatkozo szerz6desszenl
teljesitest igazolo Atadas-atveteli Jegyz6konyvenek alairasat kovet6 30 nap elteltevel
Vallalkozo jogosult a teljesitesi biztositekra.

A Teljesitesi Biztositekrol szolo dokumentum egy eredeti vagy hiteles masolati
peldanyat Vallalkozo koteles a 12.1.2. pontban meghatarozott id6pontra megklildeni
Megrendel6 reszere.

4. A Teljesitesi Biztositek formaja

Amennyiben Vallalkozo a Teljesitesi Biztositekot bankgarancia nyujtasaval teIjesiti,
ugy a bankgarancianak az alabbi kotelez6 elemeket kell tartalmaznia:

(i) A Garancialevel szamat,
(ii) A Megrende16 altal az adott reszhez hozzarendelt meghatarozast,
azaz a Szerz6des targyat,
(iii) A Megrendel6 cimet,
(iv) A Vallalkozo nevet, cimet,
(v) A bank megnevezeset, cimet,
(vi) A Teljesitesi Biztositek osszeget,
(vii) A bank altali feltetel nelklili es visszavonhatatlan kotelezettseg
vallalasat arra vonatkozoan, hogy a Megrendel6 els6 irasos felszolitasara a bank
kifizet a vonatkozo Teljesitesi Biztositek osszege ek erejeig barmely osszeget, a
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Vallalkozo, a bank, vagy barmely mas fel altal tamasztott jogvita ellenere,
amennyiben a Megrendelo a koveteleseben kijelenti, hogy a Megrendelo altal
kovetelt osszeg a Vallalkozo szerzodeses kotelezettsegei teljesitesenek
tekinteteben tOrtent mulasztasa miatt valt esedekesse,
(viii) A bankgarancia ervenyesseget,
(ix) A bankgarancia Bank reszerol tOrteno alairasa,
(x) A bank pecsetje.

Vallalkozonak a biztositekot a Megrendelo altal elfogadhato, jo hirnevvel rendelkezo
bank altal kell nyujtani.

Amennyiben Vallalkozo a Teljesitesi Biztositekot biztositasi szerzodes alapjan
kiallitott - keszfizeto kezessegvallalast tartalmazo - kotelezveny benyujtasaval
teljesiti, ugy a kotelezvenynek az alabbi kotelezo elemeket kell tartalmaznia:
(i) Kotelezveny szama,

(ii) A Megrendelo altal az adott reszhez hozzarendelt meghatarozast, azaz a
Szerzodes targyat,

(iii) A Megrendelo cimet,
(iv) A Vallalkozo nevet, cimet,
(v) A biztosito megnevezeset, cimet,
(vi) A Teljesitesi Biztositek osszeget,

(vii) A biztosito altali feltetel nelkiili es visszavonhatatlan keszfizeto
kezessegvallalasat, arra vonatkozoan, hogy a Megrendelo elso irasos
felszolftasara a biztosito az alapiigylet vizsgalata nelkiil kifizet a vonatkozo
Teljesitesi Biztositek osszegenek erejeig barmely osszeget, a Vallalkozo, a
biztosito, vagy barmely mas fel altal tamasztott jogvita ellenere, amennyiben a
Megrendelo a koveteIeseben kijelenti, hogy a Megrendelo alta} kovetelt osszeg
a Vallalkozo szerzodeses kotelezettsegei teljesitesenek tekinteteben tortent
mulasztasa miatt valt esedekesse,

(viii) A Kotelezveny ervenyesseget,
(ix) A Kotelezveny biztosito reszerol tOrteno alairasa,
(x) A biztosito pecsetje.

Amennyiben Vallalkozo a Teljesitesi Biztositekot a Megrendelo bankszamlajara
tOrteno atutalassal teljesiti, ugy az atutalasi megbizasban fel kell tiintetni az alabbiakat:

(i) A Megrendelo altal az adott reszhez hozzarendelt meghatarozast, azaz a
Szerzodes targyat,
(ii) A Vallalkozo nevet, cimet,
(iii) A Teljesitesi Biztositek osszeget,
(iv) "Az atutalt osszeg Teljesitesi Biztositekkent szolgal".

5. Amennyiben a Megrendelo a Vallalkozonak felrohato szerzodesszeges miatt a
Teljesitesi Biztositek terhere igenyt kivan ervenyesiteni, koteles errol a Vallalkozot a
Szerzodes ertesitesi szabalyai szerint ertesiteni, es az ertesitesben megjelOlni a
Vallalkozo azon szerzodesszegeset, melyre a Megrendelo az igenyet alapozza es
felszolftani a Vallalkozot az ilyen szerzodesszeges orvoslasara. A Megrendelo akkor
valik jogosultta a Teljesitesi Biztositek lehivasara, ha a Vallalkozo az ilyen ertesites
kezhezveteletol szamitott 8 (nyolc) napon beliil nem orvosolja az ilyen
szerzodesszegest, vagy nem kezdi meg a szerzodesszeges orvoslasat a fenti hataridon
beliil, vagy ha a Megrendelo altal elfogadott modon nem intezkedik ennek erdekeben.
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12. 2. KESEDELM1 KOTBER

1. Vallalkoz6 kesedelmi kotber fizetesere koteles, amennyiben a jelen Szerz6desben a
megallapitott, a Rendszer Szallitasa es Bevezetese kereteben az egyes Fazisok teljesitesere
a jelen Szerz6des 2. sz. mellekleteben el6irt resz-, illetve veghataridejenek teljesitesevel
kesedelembe esik. A Vallalkoz6 kesedelmi kotber fizetesi kotelezettsege az elmulasztott
hatarid6t kovet6 3. napon kezd6dik.

2. A kesedelmi kotber merteke a kesedelem minden naptari napja utan a Rendszer szallitasa
es bevezetese eseten a jelen Szerz6des 2. sz. mellekleteben rogzitett hatarid6k kesedelme
eseten, a kesedelemmel erintett naptari napok alapul vetelevel, a kesedelemmel erintett
Fazisra vonatkoz6 nett6 Szerz6deses ar 0,5 %-a, de osszesen legfeljebb 20 %-a;

3. A Megrendel6 jogosult a kotbert meghalad6 karanak megteriteset igenyelni
(karfeleI6sseg).

4. Felek a Rendszer Szallitasa es Bevezetese soran a Szamlazasi Utemterv (Szerz6des 4.
szamu melleklete) szerint, a Szerz6des rendelkezeseinek megfelel6en elszamolnak a
megtOrtent teljesitesekkel, amely elszamolasok kereteben a kesedelmi kotberekkel is
elszamolnak. Megrendel6 az ezen elszamolas kereteben meghatarozott kotbereket jogosult
visszatartani a Vallalkoz6 szamara teljesitend6 esedekes szamlab61 mindaddig, mig a
kotber teljes osszege levomisra nem kerUI.

12. 3. MEGHJUSULASJ KOTBER

1. Vallalkoz6 meghiusuhisi kotber fizetesere koteles, amennyiben a jelen Szerz6desben a
meghatarozott Rendszer Szallitasa es Bevezetese kereteben az egyes Fazisok teljesitesere
el6irt resz-, illetve veghataridejenek teljesiteset 60 napot meghalad6an elmulasztja,
valamint a Szerz6des Megrendel6 reszer61 tOrten6 a Vallalkoz6nak felr6hat6 okra
alapozott azonnali hatalyu felmondasa eseten.

2. Vallalkoz6 nem koteles meghiusulasi kotber fizetesere, amennyiben a meghiusulas oka
Vis Maior esemeny.

3. Vallalkoz6 meghiusulasi kotber fizetesere koteles, amennyiben a Szerz6desben rogzitett
futamid6 alatt megsziinteti a leszallitott verzi6 (Rendszer) tamogatasat. Nem mentesUl
fenti kotelezettseg al61 akkor sem, ha erre azert kerUI sor, mert verzi6t valt a Szerz6des
pontja szerinti futamid6 alatt, de annak bevezeteset - valamely okb61 - a Megrendel6
elutasitja.

4. A meghiusulasi kotber merteke a Rendszer Szallitasa es Bevezetese koreben meghiusult
fazisra vonatkoz6, valamint a soron kovetkez6 Fazisok nett6 Szerz6deses ara osszegenek
40 %-a.

5. A Megrendel6 jogosult a kotbert meghalad6 karanak megteriteset igenyelni
(karfeleI6sseg).
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12.4.HIBAs TEUESiTESRE VONATKOz6 KGTBER

1. Vallalkoz6 hibas teljesitesre vonatkoz6 kotber fizetesere koteles a Rendszer Szallitasa es
Bevezetese id6szaka alatt a mar atvett Fazisokban azok atvetelet kovet6en jelentkez6
Vallalkoz6nak felr6hat6 hiba bekovetkezese eseten. Hibanak min6stil a FunkeionaIis
speeifikaei6t61 es a rendszertervt61 elter6 mukodest eredmenyez6 olyan hiba, melyet a
Vallalkoz6 felr6hat6 m6don, 30 napon beWI nem tudott elharitani.
A hibas teljesitesre vonatkoz6 kotber merteke az adott fazisra vonatkoz6 nett6
Szerz6deses ar 10%-a.

2. Vallalkoz6 nem koteles hibas teljesitesre vonatkoz6 kotber fizetesere, amennyiben a
hibas teljesites oka Vis Maior Esemeny, vagy nem a Vallalkoz6nak felr6hat6.

3. A Megrendel6 jogosult a Szerz6des rendelkezesei szerint a hibas teljesitesre vonatkoz6
kotbert meghalad6 karanak megteriteset igenyelni (karfeleI6sseg).

4. Megrendel6 a hibas teljesitesre vonatkoz6 kotber osszeget jogosult levonni a Vallalkoz6
szamara teljesitend6 esedekes szamlab61 mindaddig, mig a kotber teljes osszege
levonasra nem kertil. A jelen pont szerinti levonasokat kovet6en esetlegesen fennmarad6
kotber osszeget Vallalkoz6 koteles Megrendel6 felsz6litasara egy osszegben,
haladektalanul megfizetni.

12.5. KGTBER MAXIMUM

Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendel6 altal a Vallalkoz6t61 kovetelhet6 kotberek
maximalis merteke jelen Szerz6des koreben semmilyen kortilmenyek kozott sem haladhatja
meg a nett6 Szerz6deses ar 50 %-at.

13. K4RTERiTESJ FELELOSSEG

1. Amennyiben Megrendel6 bizonyitja, hogy egy adott h6napban a Vallalkoz6
szerz6desszegeseb61 tenyleges kara szarmazott, karteritest kovetelhet a karoknak a
kotber osszege altal nem fedezett resze tekinteteben.

2. Vallalkoz6 a Szerz6des rendelkezesei szerint koteles megteriteni Megrendel6nek azt az
igazolt karat, amely a jogszavatossagi feltetelek nem-teljesiteseb61 fakad.

14. JOGSZAVATOSSAG
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Vallalkoz6 kijelenti, hogy:
(i) cegnyilvantartasba bejegyzett mukod6 gazdasagi tarsasag;
(ii) a rendszer reszet kepez6 szoftverekre vonatkoz6 Szerz6desben meghatarozott

jogosultsagokat Megrendel6 reszere jogszeruen biztositja;
(iv) a Szerz6des megkotesenek id6pontjaban a Szerz6des megkotese es teljesitese

mas, harmadik szemelyek jogait nem serti;
(v) a Szerz6des megkotesenek id6pontjaban nines folyamatban ellene cs6d- vagy

felszamolasi eljaras, vegelszamolas, vegrehajtasi eljaras.
/'
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(vi) a jeIen Szerz6des altaIa tOrten6 aIairasa illetve teIjesitese nem litk6zik sem
letesit6 okirataba, sem egyeb, tarsasagi jogi dokumentumaba es nem vaI6sit
meg szerz6desszegest vagy feImondasi esemenyt egyetIen altala megk6tOtt
megallapodas, vagy szerz6des eseteben sem.

15. BIZALMAS INFORMAcI0K KEZELESE

1. BizaImas minden informaei6, adat, taIaImany, fejlesztes, ipari minta, termek,
szamit6gepes program, terv, rajz, el6iras, beszamol6, szabalyzat, dokumentum,
emIekeztet6, koordinaei6s lap es minden olyan muszaki jellegu informaei6, amely a
jelen Szerz6des targyaval kapesolatosan a MegrendeI6 vagy a VallaIkoz6 tudomasara
jutott irasban vagy mas r6gzitett formaban vagy sz6ban, amit az atad6 fel bizaImasnak
nyiIvanitott.

2. Megrendel6, vaIamint VallaIkoz6 es aIvallaIkoz6i k6telesek lizIeti titokkent,
bizaImasan kezeIni a Szerz6dessel kapesolatban, illetve Szerz6des szerinti
k6teIezettsegeik teIjesitesevel 6sszefliggesben tudomasukra jutott bizaImas
informaei6kat, es nem hasznaIhatjak fel az iIyen bizalmas informaei6t, kiveve a
Szerz6des rendeIkezesei szerint es annak hataIya aIatt a Szerz6des szerinti feIadatok
teIjesitesevel 6sszefliggesben, annak vegrehajtasahoz szlikseges mertekben.

3. VallaIkoz6 k6teIezettseget vallal arra, hogy a Szerz6des teIjesitese soran a
Megrendel6r61, eIjarasi rendjer61, szervezeter6I tudomasara jutott informaei6kat lizleti
titokkent kezeIi, azokr61 harmadik szemeIynek tajekoztatast nem ad a MegrendeI6
eI6zetes irasos engedeIye nelklil, ameIy tartaImazza a kiszoIgaItathat6 titokk6rt es a
titokr61 tajekoztathat6 harmadik szemeIyek k6ret pontosan megjel6lve. VallaIkoz6
k6teIezettseget vallal arra, hogy a fenti titoktartasi k6teIezettseget kiterjeszti azon
munkavallaI6ira (aIkaImazottaira) es AIvallaIkoz6ira, akik a munka eIvegzese soran a
fenti informaei6k birtokaba kerlilhetnek.
VallaIkoz6 a projekt lezarasat k6vet6 15 napon bellil a jeIen Szerz6desseI
6sszefuggesben MegrendeI6 altal a reszere atadott vaIamennyi dokumentumot k6teles
hianytaIanul visszaszolgaltatni MegrendeI6 reszere.

16. VIS MAIOR ESEMENY

1. FeIek a Szerz6des szempontjab61 Vis Maior Esemenynek tekintik az olyan
esemenyeket, ameIyek a Szerz6des megk6tese utan k6vetkeznek be, rendkivlili
jelleguek, eI6re nem lathat6ak es a Felek altal el nem harithat6ak.

2. Ha barmeIy Fel Vis Maior Esemeny miatt akadaIyoztatva van, az esemeny
bek6vetkezeset6I szamitott 3 munkanapon bellil k6teIes err6I a masik FeIet irasban
ertesiteni, meghatarozva a Vis Maior Esemeny reszIetes k6rlilmenyeit es annak
ketsegteIen bizonyitekat, hogy az eIharithatatlan volt, tovabba, hogy ez kesIelteti vagy
akadaIyozza Szerz6deses k6telezettsegeinek a teljesiteset. Ezen ertesites
elmulasztasab61 ered6 karert fennall6 fele16sseg a mulaszt6 FeIet terheli. Ugyanezen
ertesitesnek tartalmaznia kell a Vis Maior Esemeny fennallasanak bees lilt id6tartamat.



3. Ha a Vis Maior Esemeny nem teszi lehetetlenne a Szerz6des teljesiteset, de keslelteti
azt, a teljesitesi hatarid6 meghosszabbodik legalabb a Vis Maior Esemeny okozta
kesedelem id6tartamava!.

4. A Vis Maior Esemeny azon formajara, amely a Szerz6des teljesiteset lehetetlenne
teszi, a Ptk. szerinti lehetetlenUles szabalyai iranyad6ak.

17. A SZERZODES HATALYA

1. Felek a jelen Szerz6dest hatarozott id6tartamra kotik. A Szerz6des a Felek altal tortent
alairas napjan lep hatalyba es hatalya 2014. majus 14. napjaig tart.

2. Elallas a Megrendel6 reszer61
A Megrendel6 a Vallalkoz6hoz intezett irasbeli nyilatkozattal barmikor elallhat a
Szerz6dest61, vagy annak egy reszet61, koteles azonban a Vallalkoz6nak a Szerz6des
teljesitesevel osszefUggesben felmerliIt igazolt koltsegeit, es a mar teljesitett
Szolgaltatasok ellenerteket megteriteni. Az elallasr6l sz6l6 nyilatkozat kezhezvetelekor a
Vallalkoz6 koteles azonnal, vagy a nyilatkozatban megjelolt hatarid6re megszlintetni
minden tovabbi munkat.

2.1. Megrendel6 altali Azonnali Hatalyu Felmondas:
A Megrendel6 minden egyeb joga csorbitasa nelklil jogosult a Vallalkoz6hoz intezett
es a felmondas okait felsorol6 nyilatkozattal azonnali hatallyal felmondani a
Szerz6dest, vagy annak egy reszet az alabbi esetekben:
(i) Ha a Vallalkoz6 Jogszavatossagra vonatkoz6 nyilatkozatai val6tlannak

bizonyulnak, felteve, hogy ez a Szerz6des teljesitesi hataridejenek lejarta el6tt a
Megrendel6 tudomasara jut.

(ii) Ha a Vallalkoz6 a Szerz6des futamideje alatt megszunteti a leszallitott verzi6
(rendszer) tamogatasat.

(iii) Ha a Vallalkoz6 altal fizetend6 kesedelmi kotber eleri a jelen Szerz6des 12.5.
pontjaban meghatarozott maximumot.

(iv) Ha a Vallalkoz6 cs6dbe jut vagy fizeteskeptelenne valik.
(v) Ha a Vallalkoz6val szemben felszamolasi eljarast kezdemenyeznek, es az nem

kertil visszavonasra 10 munkanapon belli!'
(vi) Vallalkoz6 jelen Megallapodasban reszletezett kotelezettsegeinek sulyos

megszegese eseten, amennyiben azt az err61 sz6l6 irasbeli ertesitest kovet6 15
napos beliH nem orvosolja.

Az azonnali hataIyu felmondas a Szerz6dest az ertesites kezhezvetelevel egyidejuleg
azonnali hatallyal megszunteti.

2.2. Vallalkoz6 altali Azonnali HataIyu Felmondas:
Szerz6des Vallalkoz6 altal a Rendszer Szallitasa es Bevezetese Vallalkoz6 altali
teljesiteset megel6z6en kizar6lag azonnali hatalyu rendkivtili felmondas utjan
szlintethet6 meg, amely jogat Vallalkoz6 kizar6lag az alabbi esetben gyakorolhatja: a
Szerz6desben meghatarozott Megrendel6i kotelezettseg 90 napot meghalad6 olyan
kesedelme, amely akadalyozza Vallalkoz6t Szerz6des szerinti kotelezettsegei
teljesiteseben.
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A Szerz6des barmely okb61 tOrten6 megszunese eseten a felek egymassal teljesites
aranyosan elszamolni kotelesek. A Megrendel6 reszere a jelen Szerz6des szerint
biztositott felhasznal6i jogosultsagok a Szerz6des barmely okb6l val6 megszuneset
kovet6en fennmaradnak felteve, hogy Megrendel6 megfizette az azokert a jelen
Szerz6des 8. pontja szerint megallapitott valamennyi dijat Vallalkoz6 reszere.

18. FELEK EGYUTTMUKODESE, KAPCSOLATTARTAs, ERTESiTESEK

I. Felek a szerz6des teljesitese soran kotelesek egylittmiikodni, es a szerz6des teljesiteset
erint6 minden legyeges korlilmenyr6l - a dokumentaci6ban reszletezetteknek
megfelel6 m6don es id6n bellil, ennek hianyaban azonnal - tajekoztatni egymast.

2. Felek kotelesek alaposan attanulmanyozni a masik Fel altal rendelkezeslikre bocsatott
tervezeteket, egyeb dokumentumokat, ez alapjan meger6siteni az ezekben foglalt sajat
Tarsasagukra, termekeikre, lizleti, illetve szolgaItatasi folyamataikra vonatkoz6 adatok
helyesseget, tovabba a reszleteiben es osszefliggesi rendszereben is alapos
tanulmanyozas alapjan megtenni a rendelkezeslikre bocsatott dokumentumokkal
kapcsolatos nyilatkozatokat a Szerz6des rendelkezeseivel osszhangban.

3. Felek a Szerz6des szerinti egylittmukodeslikkel kapcsolatos ertesiteseiket,
nyilatkozataikat irasban es magyar nyelven kotelesek megtenni, amennyiben a
Szerz6des kifejezetten nem teszi lehet6ve egyeb kommunikaci6s m6d alkalmazasat.

4. Ertesitest a Szerz6des kifejezett elter6 rendelkezese hianyaban szemelyesen kell atadni
atveteli elismerveny elleneben, vagy futarral, illet6leg a postai kezbesites id6pontjat
feltlintet6 tertivevenyes levelben klildott klildemenyben kell eljuttatni, amelyet az
alabbiakban megjelolt, megfelel6 cimekre (vagy mas olyan cimre, illetve faxszamra,
amelyr6l valamelyik Fel szabalyszeruen ertesitette a masik Felet) kell eljuttatni.

Vallalkoz6nak klildott ertesitesek eseten:
(i) Vallalkoz6i Projektvezet6 a megval6sitas id6szaka alatt (Rendszer
Szallitasa es Bevezetese):
Hidvegi Mikl6s 20/9523349
(ii) Vallalkoz6i Projektvezet6 a Rendszer lizemelesenek id6szakaban
Molnar Laszl6 20/9285898

Megrendel6nek klildott ertesitesek eseten:
Megrendel6i Projektvezet6: Mucsi Andras (telefon 06 70/220 47 66)

5. A Szerz6des ertehneben a Vallalkoz6 altal a Megrendel6nek adott minden ertesitest,
utasitast, informaci6t es egyeb kozlemenyt a Megrendel6i Projektvezet6nek - annak
tavolleteben - kijelOlt helyettesenek kell atadni.

6. A Megrendel6 altal a Szerz6des ertelmeben a Vallalkoz6nak atadott valamennyi
ertesitest, utasitast, informaci6t es mas kozlemenyt a Vallalkoz6i Projektvezet6nek
vagy - annak tavolleteben - kijelolt helyettesenek kell atadni.
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19. VEGYES RENDELKEZESEK

1. A Szerz6des barmely rendelkezesenek ervenytelensege nem erinti egyeb
rendelkezeseinek ervenyesseget es hatalyat, a reszleges ervenytelenseg joger6s
kimondasaval a Szerz6des tobbi resze valtozatlan formaban fennmarad.

2. Vallalkoz6 felhasznalhatja Megrendel6 nevet es vedjegyet informaci6kent a projekttel
kapcsolatban marketing vagy referencianyujtas celjab61, a jelen Szerz6desben foglalt
titoktartasi el6irasokkal osszhangban. Ezen tulmen6en egyik Fel sem hasznalhatja fel a
masik Fel nevet a projekt kapcsan annak irasbeli beleegyezese nelkill. Vallalkoz6 a Kbt.-
vel osszhangban jelen Szerz6desre, mint referenciara hivatkozhat kozbeszerzesi eljarasok
soran.

20. 1JUNYADO JOG, JOGVITAK RENDEZESE

1. Felek kolcsonosen torekszenek arra, hogy a jelen szerz6desb61 ered6 esetleges vitas
kerdeseiket els6sorban peren kivill rendezzek, ennek eredmenytelensege eseten a
vallalkozasi szerz6desb61 ered6 barmely vitas kerdes eldontesere szerz6d6 felek -
ertekhatart61 ftigg6en - a Bekescsabai Varosi Bir6sag, illet61eg a Bekes Megyei Bir6sag
illetekesseget kotik ki.

2. Felek az itt nem rendezett kerdesek tekinteteben a Ptk., a Kbt., valamint a vonatkoz6
egyeb jogszabalyok mindenkor hatalyos rendelkezeseit tekintik iranyad6nak es
alkalmazand6nak.

BEKES MEGYEI ViZMOVEK Zrt.-___.1------

Megrendel6 kepviseleteben:
Dr. Csak Gyula

(~~ ~\t
Vallaloz6 kepvlseleteben:
Karig abor

2009. majus 11.

==-~~

RUDAS&KARIG
SlIimftastechnikai, K~kedelml

es Szolgaltat6 Kft.
1025 Budapest, Szalonka u 50

Ad6szam: 1073137(,-') il '
Rank: OTP I 11"'0) ;
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1. SZ. MELLEKLET TELEPHEL YEK LIST AJA

1.Bekes Megyei Vizmuvek Zrt. szekhelye (5600 Bekescsaba, Dobozi ut 5.)
2.Bekes Megyei Vizmuvek Zrt. Bekescsabai Ozemmemokseg (5600 Bekescsaba,
Szabolcs u. 36.
3.Bekes Megyei Vizmuvek Zrt. Bekescsaba, Szennyviztisztit6 telepe (Bekescsaba, Kisret
tanya 19.)
4. Bekes Megyei Vizmuvek Zrt. Gyomaendr6d Ozemmemokseg (5500 Gyomaendr6d F6
u.83)
5. Bekes Megyei Vizmuvek Zrt. Szarvasi Vizmutelep (5540 Szarvas, Kossuth ter 23.)
6. Bekes Megyei Vizmuvek Zrt. Sarkadi Ozemmemokseg (5720 Sarkad, Ktirt u. 1.)
7. Bekes Megyei Vizmuvek Zrt. Bekesi telephely (5630 Bekes, Berenyi u. 33.)
8. Bekes Megyei Vizmuvek Zrt. Mez6kovacshazi tizemmemokseg (5800
Mez6kovacshaza, Pet6fi S. u. 33.)
9. Bekes Megyei Vizmuvek ZRt. Oroshazi Ozemmemokseg (5900 Oroshaza, Tancsics u.
3.2)
10. Bekes Megyei Vizmuvek Zrt. Szeghalom Ozemmemokseg (5520 Szeghalom
Ermellek)
11.Bekes Megyei Vizmuvek Zrt. Veszt6 vizmutelep (5530 Veszt6, Kossuth u. 49-51.
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.05.13

.~

Rudas & Karig Kft. I Lochner Kft.

2011 i
st Half __I
Jao:IE.ilil.M~_L_LM.EY':'Ljun~

1
I

~

Nov 1 Oec

• 11.12

fulQ.J Oct

.08,13

~02,12 •
~ ~ t

.06.13

.05,14

.02.12

2010
1stH.lf _~If
J.n I Feb I Mar I A~...4Jm..l..l'il_JAu:

.11.13

Oldal: 1

07.14

07.13

05.14

• 05,05

o

ProJekt Otemezes

Finish
~~If _

!>1JlLli'!gr =rM~~ AuiLL§JiJLLQct I Nov I Oec
Thu 09.05.14 '

Thu 09.04,30 Frlll,05,13

Tue 09.05.05 Tue 09.05.06

Thu 09.04.30 Wed 09,05.13

Thu 09.05.14 Thu 09.05.14

Tue 09.07.14 Tue 09.07.14

FrI09.11.13 FrI09.11.13

Frl 10.02.12 Fri 10.02.12

Fri 10.05.14 Fri 10.05.14

Fri 10.08.13 Fri 10.08.13

Fri 10.11.12 FrI10.11.12

Fri 11.05.13 Fri 11.05.13

FrI09.05.15 Frll0.08,13 i
Frl 09.05.15 Man 09.07.131

Fr; 09.05.15 Fr; 09.05.15

Man 09.0518 Man 09.05.18

Tue 09.05.19 Man 09.06.01

Tue 09.06.02 Man 09.06.08

Tue 09.06.09 Thu 09.07.02

Fr; 09.07.03 Thu 09.07.09

Man 09.07.13 Man 09.07.13

Tue 09.07,14 Thu 09.10.29

FrI09.10.30 Frll0.02.12

FrI09.10.30 Fr; 09.10.301

Man 09.11.02 Man 09.11.02

Tue 09.11.03 Fr; 09.11.131

Man 09.11.16 FrI09.11.27

Man 09.11.30 Fr; 09.12.04

Man 09.12.07 Fr;09.12.18

Man 09.12.21 Thu 10.01.26

Fr; 10.01.29 Thu 10.02.04

Fr; 10.02.12 Fr; 10.02.12

Man 10,02.15 Thu 10.06.12

Man 10.02.15 Man 10.02.15

Tue 10.02.16 Tue 10.02.161

Wed 10.02.17 Wed 10.06.09

Thu 10.06.10 Thu 10.08.05

Fri 10.08.06 Thu 10.08.12

Fri 10.08.13 Fri 10.08.13

FrI09,05,15 Frll0.05,14

FrI09,05,15 Man 09,07.13

Fri 09.05.15 Wed 09.06.03

Thu 09.06.04 Thu 09.06,04

Fri 09.06.05 Thu 09.06.18

FrI09.06.19 Fri 09.06.19

Man 09.06.22 Fri 09.07.03

Man 09.07.06 Fri 09.07.10

Man 09.07,13 Man 09.07.13

Tue 09.07.14 Tue 09.09,29

Wed 09.09.30 FrI09,11,13

1./-r..?

Task Name

Szerzodeskotes
ProJekl menedzsmenl

PFB-l Eldkeszll6s

ProJekl .1.pI16 oklr.1 elkeszllese

PFB-2 ProJekllndlt6 ertekezlel

PFB-3

ID

BMV MlR tovabbfejleszles

1T~

~~~
19

, 20
1--' -~
1 21

i 22

t 23
I 24
"-'25-
I 26-

f=~:-r-----
~_~9 -J
, 30
31------J

-32'''''''
---33-

34-i

1-

2"
3"

4--l
-51

6

7_j PFB-4

8 ' PFB-5
i-g---j PFB-6

r-l0---1 PFB-7

hi -1 PFB-8

1--12 _, PFB-9 ProJekl dr6 ertekezlel

1

-. -1-3·----1 1. Munkalap- as Karbantartas alrendszer
--1

14 teszt1 verzl6
1'- --

15 szallMs

f 16 telepftes, dokumentaci6 atadas

oktatas

implementa!asi tanacsadas

teszteles
M/ndsegl szemle, kltlrtt!ke/es

teszt1 verzl6 lezarasa

teszt 1 verzi6 m6dosftasa

te5zt2 verzl6

szallltas

telepftes, doKumentaci6 atadas

libra, opallntegr<3ci6

flottak6vetes intagrckl6

oktatas

teszteles

m6dosllasoK elvegzese

Mlndstlgl szemle. k/tlrtt!keles

t052t2 verzl6 lezarasa
uzemmernoksegl telepftese

szallltas

35 I teleplles, doKumentacl6 atadas

~ teszteles---"37 m6dosltasok elvegzese

h2
-~ M/ndstlg/ szem/e, k/tlrteke/es

39 1. munk.resz veglellesftese

4~_ 2, MlR terlnform.llk.1 klterjesztese

41 te5zt1 verzl6
42 szallftas

43, telepltes, dokumentaci6 atadas

1~-44-- oktalas

45 implementalasi tanacsadas__ I
46 I teszteles

471 M/ndstlg/ szem/e, k/tlrteke/es

~ tesztl verzl6 lezarasa

~ teszl1 verzi6 m6dosltasa

-~ leszt2 verzl6

Nrn

C"l

•....
(\)

~
~
Q)
a



Projekl Utemezas

,...•

~

Rudas & Karig Kft.I Lochner Kft.
20,_1___ __ _ __
1st Half j
Jan _l.~-ar-L-A-p-r-.-LMa.YIJUn~~

~ b

\ .."
b

~""

05.14

~
- -

2nd Half
MayliQ JUUAJi.q.TIJiQ I Ogt:INoVTOecMar

2010
1st Half
Jan I Feb

Oldal. 2

\IO~
. 11.13

~Q.
2nd Hil!

Jul Au.~JjJ!1

BMVMlRtovabbfeJleszMs

~TaskName I Start I Finish

l~~1-+-
I _______ L Mar J..l>,1H I Ma

szallltas Wed 09.09.30 Wed 09.09.30e~l telepltes, dokumenlacI6 atadas Thu 09.10.01 Thu 09.10.01

oktatas Fri 09.10.02 Thu 09.10.15
I 54 teszteles Fri 09.10.16 Thu 09.10.29

55 m6dosltasok elvegzese FrI09.10.30 Thu 09.11.05
, 56 Mln6sdglozomlo, klerleke/eo FrIOg.11.06 Thu 09.11.12

57--< teszt2 verzl6 z~nba Fri 09.11.13 Fri 09.11.131

58 uzemi leszt Mon 09.11.16 Thu 10.05.131

59 1 2. munkare.z vegl_lt_slles_ Frll0.05.14 Fri 10.05.141
60 Szakagl hirkepek dlgllalizala.a, adalbazis f_llollO Frl 09.05.15 Fri 11.05.13

61 1, Litem Frl 09.05.15 FrI09.11.13

62
~ feldolgozand6 anyagok alvetele Fri 09.05.15 Mon 09.05.18

63
~ digitallzalas Tue 09.05.19 Mon 09.09.07

64 adatbazis letrehozasa Tue 09.09.08 Mon 0910.05

65 1. Dtem atedas/alvelel Tue 09.10.06 Wed 09.10.07

66 "'ln6sllgl szem/e. klllrlllke/lls Thu 09.10.08 Wed 09.10.141
fi7- teszleles Thu 09.10.15 Wed 09.10.28

168 hibajavltas Thu 09.10.29 Wed 09.11.11

69 1. Litem zar~sa Fri 09.11.13 Fri 09.11.13

70 2. Gtem Mon 09.11.16 Fri 10.05.141

71 feldolgozand6 anyagok atvetele Mon 09.11.16 Tue09.11.171

72 digitallzalas Wed 09.1 1.18 Tue 10.03.091

73 adatbazls letrehozasa Wed 10.03.10 Tue 10.04.061

74 2. Dtem aladaslalvetel Wed 10.04.07 Thu 10.04.08

75 Mln6sllg1 szem/e. klllrlekellls Fri 10.04.09 Thu 10.04.151
76 tesztefes Fri 10.04.16 Thu 10.04.29

77 hlbalavltas Frr 10.04.30 Thu 10.05.13

78 2. litem zt\r~sa Frll0.05.14 FrI10.05.14

79 3. litem Mon 10.05.17 FrI10.11.12

80 feldolgozand6 anyagok atveteie Mon 10.05.17 Tue 10.05.18

81 di9italrzaias Wed 10.05.19 Tue 10.09.07

82 adalbazis lelrahozasa Wed 10.09.08 Tue 10 10.05

83
~ 3. Dtamaladaslalvalel Wed 10.10.06 Thu 10.10.07

-84- Mln60egl szem/e, klllrlllkellls Fri 10.10.08 Thu 10.10.14

85 leszteles Fri 10.10.15 Thu 10.10.28
---es- hibajavltas Fri 10.10.29 Thu 10.11.11
87-"'" 3. litem z~r~sa Fri 10.11.12 Fri 10.11.12

88 ~ 4, litem Mon 10.11.15 Frlll.05.13
8g---' feldolgozand6 anyagok alvEitele Mon 10.11.15 Tue 10.11.16
"'90' digitallzalas Wed 10.11.17 Tue 11.03.08

~~ adalbazis latrehozasa Wed 11.03.09 Tue 11.04.05
~--92~ 4. Diemaladas/alvelel Wed 11.04.06 Thu 11.04.07

93 Mln60egl szom/e, kl4rlekol4s Fri 11.04.08 Thu 11.04.14
I 9<l teszleles Fri 11.04.15 Thu 11.04.28

- --' Fri 11.04.29 Thu 11.05.12~ 95--< hibajavltas
96' 4. Ulem zarasa Fri 11.05.13 Fri 11.05.13

gy-' 3. Hal6zal-hidraulikal program IIle.zlO.e Mon 10.05.17 Fri 11,05.13

"9il teszt1 verzl6 Mon 10.05.17 Fri 10.11.121

~ szallltas Mon 10.05.17 Fri 10.05.211
~ inleneszek kialakllasa Mon 10.05.24 Wad 10.06.09

--

Z. H C:i
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Rudas & Karig Kit. I Lochner Kit.

11.12

2nd Half
Jun I Jul I Auq I SeILLO...£L.l.tjmL1.J2ee

11.12

I .---- n=t
~ b.

MaADr

2010
18tHall

Dee IJanT Febl Mar

Oldal: 3

Projekl utemezes

2ndH~----
Jul JJ.Jd!l I Sep I Del I Nov

BMV MlR lovabbfejlesztes

ID I Task Name
Ilart LSh

__ _--har 1-.AQr. I Mav I Jun
~ telepites, dokumenlacia aladas Thu 10.06.10 Man 10.06.21

102 teszteles Tue 10.06.22 Fr! 10.09.10ti~ Mln6segl szem/e, klerteketes Man 10.09.13 Fr! 10.09.17

104 prabaGzem Man 10.09.20 Fri 10.11.05

~ 105 leszll verzia zarasa Fri 10.11.12 Fri 10.11.12

_~ 06 I teszt 1 verzl6 m6dosltasa Man 10.11.15 Fr! 11.02.25

i..21rJ leszt2 verZla
Man 11.02.28 Wed 11.04.06

108 szallltas Man 11.02.28 Man I I .02.28

f-'-09 . telepltes, dokumentaeia atadas Tue 11.03.01 Tue 11.03.01

--:;1Oj teszteles Wed 1I .03.02 Tue 11.03.22

~i11' m6dositasok elvegzese Wed 11.03.23 Tue 11.03.291

'112~ Mln6sdgl szemle, kldrtdke/ds Wed 11.03.30 Tue 11.04.05b~ teszt2 verzl6 zarasa Wed 11.04.06 Wed 11.04.06

114 . Ozemi teszt Thu I I .04.07 Tue 11.05.10
--.~

115 3. munkaresz vegteliesftese Fr! 11.05.13 Fr; 11.05.13

I 11S---------l 4. Vizbiztonsagi terv program Thu 09.10.01 Fri 11.05.13 I
r 117 leszl verzia szallftas Thu 09.10.01 Wed 09.10.071
----.---1

Wed 09.11.041118 i telepftes, dokumentaci6 aladas Thu 09.10.08

- 119 Implementalasi, torzsadatfeltoltesi lanacsadas Thu 09. I I .05 Wed 10.06.02

I 120--i parameterezes, testreszabas Thu 10.06.03 Wed 10.08.25

~ 12,--1 oktalas, tanacsadas Thu 10.08.26 Wed 10.11.03
~~-__-l

122 Ibrzsadalok zarasa Fri 10.11.12 Fri 10.11.12

123 teszteles, pr6bauzem Man 10.11.15 Fr; 10.12.10

i---~-1 Mln6sdgl szem/e, kldrtekelds Man 10.12.13 Fr; 10.12.171

I_,~ Ozemi teszt Man 10.12.20 Fr; 11.05.06

126 4. munkaresz vegtellesftese Fr; 11.05.13 Fr! 11.05.13
--=-i

127 ,5. Flottakoveto rendszer Fri 09.05.15 Fr; 09.11.13

li~lszallitas kezdete Fr! 09.05.15 Fr! 09.05.15

1129 I elokeszrtes, mOszaki felmeres, egyeztetesek Man 09.05.18 Man 09.06.081
~i30-j eszkozok telepitese Tue 09.06.09 Man 09.07.06
I-___ --i

131 GSM aktivalas Tue 09.07.07 Fr; 09.07.10h~ Qzembehelyezes zar<3sa Man 09.07 13 Man 09.07.13

r-·13T~ MlR integraci6 tervezes, el6keszites Tue 09.07.14 Man 09.08.03

'-'34 MlR inlegraci6s feladatok Tue 09.08.04 Mon 09.08.31

'135-1 MlR inlegracj6 teszteles Tue 09.09.01 Man 09.10. I 2

I~~ dokumenlaci6 veglegesftes, atadas Tue 09.10.13 Man 09.11.02

~-~ 5. munkan3sz vegtel!esftese Fri 09.1 1.13 Fri 09.11.13'

. I ~ 6. BME rekonstrukcia-Iervezo proP9ram illasztes· Man 10.05.17 Fri 11.05.131

'13~--j mterfeszek klalakltasa Mon 10.05.17 Fri 10.08.06

~ szallllas Man 10.08.09 Man 10.08.09

_~~~ te!epfies, dokumentaci6 atadas Tue 10.08.10 Tue 10.08.10 1

142 teszteles Wed 10.08.11 Tue 10. I I .02

~~~
Mln6segl szem/e, kldrteke/es Wed 10.11.03 Tue 10.11.091

teszt1 verzi6 zarasa Fr! 10.11.12 Fr; 10.11.12

145--j tesztl verz!a madosltasa Man 10.11.15 Fr; 11.03.11

146 teszt2 verzi6 Man 11.03.14 Mon 11.03.14

147 szallltas Tue 11.03.15 Tue 11.03.15

148 lelepltes, dokumentacia aladas Wed 11.03.16 Wed 11.03.16

149 teszteles Thu 1I .03.17 Wed 11.04.27

150 Mln6segl szemle, klertdke/ds Thu 11.04.28 Wed 11.05.04

'Z,(\)



vegszamla

4 r8szszamla

5. reszszamla

6. resz5zamla

.05.13

Rudas & Kang Kit. I Lochner Kit.

'<9.11
1st Half
Jan .lfJilil Mar lApd Ma~ l"Jun- -- -- ~ --

.05.13

.11.12

.08.13

.OB.13

.05.14

.02.12

2010 .
1st Half 2nd Half
Jan I Feb I Mar I A"p:::r::::I:M;, -LL!iL Ju~sJ!IlIQgIri9.Y_LQecOCt-1 Nov I Dec

ProJekt Otemezes

Se

11.13
~ h.

.11,13

.07.14

2nd Half
JUrlAu ..

07,13

JunMaMar.! ADr

Start L Finish

Thu 11.05.05 Thu 11.05.05

Fri 11.05.13 Fri 11.05.13

Mon 09,07,13 Fri 10,08,13

Mon 09,07,13 Mon 09,07.13

Tue 09.07,14 Tue 09,07,14

Wed 09,07,15 Tue 09,10,20

Fri 09.11,13 Fri 09,11,13

Mon 09.11,16 Fri 10,04.02

Mon 10.04.05 Fri 10,07,30

Mon 10,OB,02 Fri 10.0B,06

Fri 10,OB,13 Fri 10.0B.13

Tue 09,07,14 Fri 11,05,13

Tue 09.07,14 Tue 09,07,14 i
Fri 09.11.13 Fri 09.11.13 I

Fri 10,02.12 Fri 10,02.12,

Fri 10.05,14 Fri 10,05.141

Fri 10.0B,13 Fri 10.0B.131
I

Fri 10.11,12 Fri 10.11.12

Fri 11.05,13 Fri 11.05.13
- -- --" --<-- - "--" -- ---- - ---_. ---

1 reszszamla

2. reszszamla

3, reszszamla

BMV MlR tovabbfeJlesztes

ID I Task Name

151, teszt2 verzi6 zarasa

152~ 6, munkaresz vegteljesftese

15rl7. Mobil munkaallomas kialakftasa

-2~J szallltas

-~J telepltes, dokumentaci6 atadas

156 uzemi teszt=-~ Mobil munkaallomas eles OzembealliMsa

__15B~ Mobil munkaallomas tesztelt;s

159 Hibajavltas

- -f60- Mln6segl szemle. klertekeles

-·f61- 7. munkaresz vegteljesitese
----~

162 Szamhlzas
_,_-----I

163

11641
1

_-165-1.
----I, 1661----I 167I~;:~=

Oldal: 4

< rA



3. sz. melliklet

Kereskedelmi ajanlat

Az ajanlati ar reszletezese
2009. evi arszinten, indu16 erteken

Szallitas, bevezetes ellenerteke
1.) Flottak6vet_ rendszer kiepitese 14410 000 Ft +AFA
2.) Munkalap- es karbantartas alrendszer licencdija 5 000 000 Ft +AFA
3.) Terkepi alrendszer licencdija 5 900000 Ft +AFA
4.) Vizbiztonsagi tervez_ program licencdija 5 800000 Ft +AFA
5.) BME rekonstrukci6 tervez_ programjahoz t6rten_ illesztes

1 200000 Ft +AFA
6.) A szlikseges t6bblet hardver eszk6z6k ellenerteke 336800 Ft +AFA
7.) A szlikseges kiegeszit_ szoftverek es licencek ellenerteke

2418000 Ft +AFA
8.) Ha16zat-hidraulikai modellez_ program illesztese 1 500 000 Ft +AFA
9.) 1 db mobil munkaallomas szallitasa (hardver, szoftver) 185 000 Ft +AFA
10.) Szakagi tartalom digitalizalasa 32558012 Ft +AFA
11.) Adatbazis (objektum nyilvantartas) felt61tese 11 395 304 Ft +AFA
12.) Testreszabas 7 200 000 Ft +AFA
13.) Integraci6 kialakitasa (LIBRA, OPAL) 1 400000 Ft +AFA
14.) Uzembe helyezes 1 750000 Ft +AFA
15.) Betanitas, oktatas, dokumentaci6k, kezik6nyvek biztositasa

1 500000 Ft +AFA

Uzemeltetes ellenerteke
16.) Szoftver-k6vetes
17.) Szoftverek verzi6-k6vetes
18.) Hotline biztositasa
19.) Flottak6vet_ rendszer uzemeltetese

Mindosszesen nett6 95 132 016
Mindosszesen brutt6 114 158420

660 000 Ft/ev +AFA
775 000 Ft/ev +AFA
240000 Ft/ev +AFA
903 900 Ft/h6 +AFA



SZ3mh'izasi lih'mtt'rv

4. sz. melleklet

Rcsls:dmla

I. rl-sls:dll 11Ia

1\1inkump SI'.I ••

2. rl-SlSI'.aml<l

.'. rl'szsza ml a

4. reszsz:Jmla

5. reszsz:J ml<,

6. reszsz:Jmh,

v~gsz:Jmla

daluma

WO'J.07.1~

2lHI'J.U7.1 ~
2IW'J.11. U

2010.112.12

20111.115.14

20 IIUIK I.'

2011I.11.12

21111.05.1.'

Tell'! nll'gnt'\ t'zes('

Fill/f(i/.,ii\'el(} /"I'lIdsz",. ki(;,)il(;s('
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IIITeguici6 kia/akiTosa (UBRA, OPAL)

TesTrcsZllbas

Bl'wniuis, okTaTus, dokl/menraci(lk, kezikiinYl'ek biZlOsiTasa

TcsTrcszaiJas

BeUllliT(ls, okwTas, dokumellTuci6k, kezikiillYl'ek bizlOSiTtlSa

2. iiTem digita/izahis, alfalll/Jl/eriklls adaTok, cfmkawsZTer
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