Közszolgálati Szoftverház KFT

MEGBÍZÁSl SZERZŐDÉS
MoDULoK

wlNlKsz öNxonuÁNyzATt

szoFTvERxöverÉsÉne

4026 Debrecen. Pesti u, 59.
E-nrail : szoílverhaz@kozszolgalati,hu
Telefon : (52) 530-175 (52) 530-171

MSZ EN ISO 900112009
s,

Fax : (52)-{20-24l

lraóoosírÁs

L oLDAr (3)

AmelY létrejÖtt egyrészről: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat polgármesteri Hivatala,
székhely. 5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 1. Sz., adószjm: 15344083-1-04, képviseli:
Dr. Horváthné Dr. Barta Edit jegyző /továbbiakban: Megbízó/

másrészről
a KÖzszolgálati Szoftverház Kft. székhely.4026 Debrecen, pesti u.59., cégjegyzékszám:09_09_
0031 1 1 , adószám 11155764-2-09, képviseli: Jakab Zoltánné ügyvezető /továbbiakbáh:-Úegoízotü között,
az alulírott helyen és napon az alábbi tárgyban és feltételek megíartása mellett,
l.

A szerződés tárgya

1.1 A Megbízó megbízza a KÖzszolgálati §zoftverház Kft_t, az általa forgalmazott tntegrált
KÖzszolgálati Szoftvercsomag /2-4 munkahely: Atapmodul _ Szociálpotitika _ Óyermekvédetem _
PénzÜgY, 1 munkahely: Gyámügy modulokl követésére, átalánydíjas szolgáltatás -keretében.
ll. A Megbízott jogai és kötele;:ettségei

A Megbízott a programot a mindenkorijogszabályoknak megfelelően továbbfejleszti. A továbbfejlesztett
Programok számítógépes szakember igénybevételenélkül elvégzik a szukóéges módosításokat, A
Megbízott a program Újabb verzióit negyedévente és a mindenkoriáktuális frissítéJeket az lNTERNETEN
keresztÜl díjmentesen biztosítja. A Megbízott felelőssége nem terjed ki arra vonatkozóan, ha a frissítés
előtt nem történt meg az adatok archiválása és azok elóre nem látható okok miatt frissítéskövetkeztében
megsérülnek és a frissítéselőtti álíapot nem állítható vissza.

1,/

2./ A Megbízott a Programmal kapcsolatban bármilyen probléma esetén munkanapokon munkaidőben (8_
16 Óra kÖzÖtt) telefonon rendelkezésre áll. Ezen kötelezettségét a megbízó felé díjmentesen teljesíti,

A Megbízott a Programmal kapcsolatban bármilyen karbantartás esetén a megbízó kérésére,vele előre
egYeztetett időPontban a helyszínre k|száll. A kiszállás költségei: útiköltség, melynek számítási mődja
az
-és
alábbi: a saját géPjármú hivatalos célúhasználatára vonatkozó elszámolási iend,
a munkadíj, amelynek
mértéke6,300 FttÓra + ÁFA. Az eseti kis.zállásokróla Megbízott munkalapot készít,mely munrátáp képezi
az elszámolás alapját, A munkalapot a Megbíző ís aláírja.

3./

A Megbízott felelőssége csak a programhiba miatt előforduló meghibásodásokra terjed ki. A Megbízott
felelőssége nem terjed ki a napi munka során felvitt adatok megfélelő módon történó archiválására. A
Megbízott semmilYen felelősséget nem vállal az adatok megsérúlése,vagy eltűnésére vonatkozóan.
A
Megbízott javaslatot tehet az archiválás menetére, de nincs felelősJége ennek végrehajtásának
ellenőzésére.

4./

5./ A Megbízott a szerződés tárgyát képező programra a jelen szeződés hatályának fennálltáig vállal
garanciát. A Megbízott vállalja, hogy programhiba esetén, a hiba kr.lavítását a t-erreto legkorábban,
de
legkésőbb egy héten belül megkezdi, és három héten belül elküldi a jaúított programot.

MEGBÍZÁS| SZERZŐDÉS

l§ll

wlNlKsz öruxonmÁNyzATl MoDULoK

szoFTvERxöverÉsÉnr

MSZ EN ISO 900l:2009
:, tuóoosirÁs
2,

OLDAL

(3)

Megbízott jogosult az átalánydíjról a számlát a Megbízó részéremegküldeni, illetve az átalánydíjon
! / A jelentkező
felÜl
karbantartási díjat a Megbízó felé a Megbízott megrendelése alapján számlázni,
Késedelmes fizetés esetén a Megbízott a szolgáltatását felfúggesztheti mindaddig, amíg az esedékes
kÖvetelést a Megbízó ki nem egyenlíti. 60 napos fizetési késedelmet követően a Mégbízoitat megilleti az
azonnali hatályú felmondás joga.

lIl.

A Megbízó kötelezettségei

1./ A Megbíző vállalja, hogy az lntegrált Közszolgálati Szoftvercsomagot a megállapított
és szeződésben
rÖgzített feltételek mellett és konfigurációban, szakszerűen, jelen sioftverkóiletési szeződéssel
együtt
használja. A jelen szerződés megszŰnése esetén a programcsomag frissítéséretovábbi jogot nem
szerez,

A Megbízó vállalla az átalánydíj és az eseti karbantartási munkák ellenértékénekátutalását a kiállított
számlák alaPján a Megbízott Volksbank í410036í-,tí585060_70000005 számú számlájára, a kiállítást
kÖvető átalánYdíj esetében 30 napon, az eseti karbantartási munkák esetében 8 napon oálul.
xesedelem
esetén Megbízottnak jogában áll a mindenkori jegybanki kamat kétszeresét késedelmi kamatként
2./

felszámítani.

lV. A teljesítés helye
5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 1. sz.

V.A teljesítésideje
1./ A teljesítéskezdete
kötik.

a szerződés keltének napja. Jelen szerzódést Felek határozatlan időtartamra

Vl. A megbízási díj
1,1 A megbízás átalánydíjas, melynek összege a fenti konstrukcióban 18.27a FUhó+Áfa,
amelyet
megbízott negYedévente számláz a megbízó felé. A teljesítésideje minden negyedév első napjá.
A fentebb rÖgzített díjtételmódosítására mindkét fél iészérőlkbzös megegy-ézéssel van lehetőség, az
esetleges infláció mér.tékétfigyelembe véve.
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Vll. A szerződés megszűnése
'1.
m

/ Jelen szerződést bármely szerződő fél Írásbeli közlés alapján 3 hónapos felmondási idő
mellett a
ásik f élhez címzett nyilatkozattal fel mondhatj a,

2,1 A Felek a jelen szeződést közös
megszüntethetik.

megegyezéssel

az erre irányuló megállapodásuk alapján

is

3,/ SÚlYos szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett fél a súlyos szeződésszegés
orvoslására

tÖrténő Írásbeli felhívásban megjelölt határidő elteltét követően, annak eredménytelensége
esetén jogosult
a jelen

szeződést azonnali hatállyal felmondani,

Vlll. Egyéb rendelkezések
1,/ A felek a szerződést kÖzÖsen megtekintve, annak tartalmával mindenben
egyetértve elfogadják, és
magukra nézve kötelezőnek tartják.

2,1 A felmer'Ülő vitás kérdésekesetében a felek vitájukai megkísérlik békés
úton rendezni, ennek
eredménYtelensége esetén a hatályos magyar jogszabátyok méttett alávetik magukat pertárjy
érték
fÜggvénYében a Debreceni Városi Bíróság, u"gv á OeUreceni Törvényszék kizárólagós
irretáxessJ§enex.

Kelt .: Debrecen, 2a12. április 01.
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